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PltINK* FOR ET
4.1 I l>ll 14. 1 nytår

af Præsident David O. McKay

I de næste par uger vil ordene »Glædeligt nytår« måske
være en af de hyppigst gentagne sætninger i verden. Hver

gang det udtales med oprigtighed, vil det kaste en solstråle

ind i en eller andens liv. Ofte vil det tænde en gnist af håb

og give nyt mod på livet hos den, hvis sind er blevet for-

mørket. Det bringer med sig et budskab, at det Gamle År,

med dets skavanker, fejl og svagheder, er forbi for bestan-

digt, og at et Nyt År kommer, ladet med friske muligheder

og rige løfter om succes.

Med sådanne fornyede håb og ambitioner opdager vi, at

vi træffer beslutninger. Nogle af dem er ganske vist svage,

skrøbelige ting, som kæmper for deres eksistens og så dør,

som om de var blevet født for tidligt. Andre er stærke,

kraftige og renfærdige, bestemt til at blive stærkt virkende

kræfter i vort liv.

Kun få af os standser op for at tænke over, hvor nært

forbundet disse beslutninger er med den lykke, som vi

venter, at det Nye År vil bringe os. Hemmeligheden ved

lykken ligger inde i hver enkelt af os, side om side med
vore forsæt og vore ønsker. Den kommer aldrig udefra.

Den kan ikke stjæles, den kan ikke købes, for den er altfor

kostbar Den er den sande rigdom; og venner vil gøre den

endnu mere strålende, hvis den allerede skinner inde i os;

men hvis den ikke findes i hjertet, er alle ydre bidrag som
sminke og pudder på den blege kind, blot en ydre lighed

med det der ønskes.

En af kilderne til lykke udspringer af erkendelsen af at

have udført noget værdifuldt; elendighed af erkendelsen

af at have fejlet. Hvorledes kan man så blive lykkelig, hvis

man oprigtigt træffer en beslutning og derefter uværdigt

undlader at holde den? At fuldføre en fastsat bestemmelse

i søgen efter sandhed og sjælens ædelhed skaber altid

lykke. Mislykkede bestræbelser og vaklen bringer altid til-

svarende mangel på lykke. Den ene er som den guddomme-
lige sorg, som bevirker omvendelse til frelse og som man
ikke skal angre; den anden er som den verdens sorg, som
bevirker død.

Altfor mange er ikke villige til at betale prisen for et

glædeligt Nytår. De driver formålsløst afsted og håber, at

fred og trøst vil komme til dem, ligesom solskinnet på en

sommerdag. De glemmer, at regn, hagl, sne og den bidende

frost om vinteren kommer på samme måde. Den, som vil

eje lykken, må betale arbejdets pris. Det er en af livets

love, at enhver erhvervelse har sin pris.

En muskel kan kun udvikles ved at bruge muskelenergi.

Intellektuel fremgang kan kun opnås ved mental aktivitet.

Andelig vækst kommer kun gennem åndelig anstrengelse.

Og lykke kan kun realiseres gennem retfærdige ønsker og

ved at man udfører værdifulde ting. Hvilken vidunderlig

fred, hvilken uendelig kraft må have fyldt Kristi sjæl, da

Han, imod slutningen af sin jordiske mission, kunne sige:

». . . jeg har overvundet verden.« (Johs. 16:35). Oh, hvor

stor er ikke forskellen mellem Hans ædelheds højder og

den fornedrede sjæls dybde, den sjæl, som driver ind i

nydelsens slim og smuds og i sin blindhed tænker, hvis

den overhovedet tænker, at lykke er forbundet med fysisk

tilfredsstillelse!

Sand lykke finder man, når man lever et kristeligt liv —
om mandagen så vel som om søndagen. Den, som kun er

dydig med mellemrum, beviser, at hans foregivne dyd kun
er forstillelse. Et sådant menneske mangler oprigtighed,

det grundlag for en sand karakter, uden hvilket lykke er

umuligt. Den, som søger efter lykke alene, finder den sjæl-

dent; men den som lever, det vil sige som mister sig selv

for at give lykke til andre, opdager at en dobbelt portion

er kommet til ham selv.

En af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges missio-

nej- er at hjælpe menneskeheden til at overvinde det onde

og værne om det gode. Omvendelse er et evigt princip til

frelse, og når vi støder vore svagheder og synder tilbage til

det Gamle Ar, til den fortid, der aldrig vender tilbage, er

det kun en praktisk anvendelse af dette strålende princip.

Medlemsskab i Kirken fører med sig ansvaret for at

overvinde fristelse, kæmpe mod fejl, forbedre sindet og ud-

vikle ens ånd, indtil vi når det »mål af vækst, da vi kan
rumme Kristi fylde«. Den vane at vise umådeholdenhed og

hengive sig til sanselige fornøjelser skulle være begravet i

dåbens vande. Hvor tåbeligt at tillade den at vende tilbage,

når man er klar over, at ikke lykke, men elendighed er

forbundet med at hengive sig til synd!

I sandhed, det lykkeligste menneske er det, som ikke al-

ene beslutter sig til, men også, med Herrens hjælp, har

held til i sin » . . . tro at vise dyd, i dyden indsigt, i indsig-

ten afholdenhed, i afholdenheden udholdenhed, i udhol-

denheden gudsfrygt, i gudsfrygten broderkærlighed og i

broderkærligheden kærlighed til alle. Thi når dette findes

hos jer og stadig tager til, så tillader det jer ikke at være

uvirksomme eller ufrugtbare i erkendelsen af vor Herre

Jesus Kristus. Og den, der mangler dette, er i sin kort-

synethed blind og har glemt, at han er blevet renset fra

sine tidligere synder. Derfor, brødre, skal I så meget mere
stræbe efter at gøre jeres kaldelse og udvælgelse urokkelig;
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thi når I gør det, vil I aldrig snuble; for så skal der i rigt overvinder, hvad vi kan, og tappert udholder, hvad vi

mål gives jer adgang til vor Herres og Frelsers Jesu Kristi skal, vil vi erfare den glæde ved at have overtaget, der er

evige rige.« (2. Peter 1:5—//). beslægtet med det, som Jesus følte, da Han sagde: ». . . vær

Utvivlsomt vil der nogle steder på den rulle, som det Nye frimodige, jeg har overvundet verden«. {Johs. 16:33).

År bringer, være mærker af skuffelse, modløshed, vanske-

lighed og måske sorg, men vi skal prøve at møde disse

med urokkelig beslutsomhed, stole på, at Gud vil styrke

os i vor svaghed og give os styrke i prøvelsen. Når vi så
fj
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J-lCl

mis&ianens Flæ&idealskaå

For ikke så mange år siden fik hver eneste af os under-

visning ved vor Himmelske Faders fødder. En Fader, som

elskede os og bekymrede sig meget over os, Hans åndelige

børn. Efterhånden som tiden nærmede sig sin slutning og

vi så tilbage over det, vi havde udført i Hans nærhed, var

vi både glade og bedrøvede.

Bedrøvede, fordi vi var nødt til at forlade vort hjem der,

men betagede over at vide, at vort dødelige hjem ville be-

tyde endnu et skridt mod vor evige ophøjelse.

Bedrøvede, fordi vi ikke havde udført så meget som vi

kunne have gjort, hvis vi havde været lidt mere tapre

—

men betagede over, at vor kærlige Fader ville lade os fort-

sætte vor mulighed for at blive mere tapre, kærlige og ven-

lige og få større kundskab om Fredens liv, således som vor

Fader havde lært os og været et eksempel på.

Da vi sagde farvel til vor familie i Himlen, sagde de alle

kærligt farvel til os, og vi lovede hinanden, at vi ville være

trofaste på jorden og gøre os fortjent til et ophøjet liv

sammen. Med tårer i øjnene og varm kærlighed i vore

hjerter drog vi afsted til vor skoling her på jorden.

Vor fødsel i livet fandt os spredt over hele jorden, men

på grund af vor dåb blev vi ført sammen som en familie,

og vi lærer de åbenbarede sandheder, som har en kendt

betydning for os. Sandheder, som vi kendte og anerkendte,

da vor Fader lærte os dem, medens vi var hos Ham.

Året 1966 har været et år med stor vækst for vor Faders

Kirke. Mange af vore brødre og søstre har bevist, at de er

tapre og har sluttet sig til familien ved lydighed mod de

evige love.

Når vi ser tilbage over vor korte dødelige tid her, føler

vi os igen både lykkelige og bedrøvede.

Lykkelige for vor fader og moder, som gav os liv og

nærede os i vor spæde barndom.

Lykkelige for vort medlemsskab i vor Faders Kirke og

for vort vidnesbyrd om, at det er vor familie, som vi en-

gang, for ikke så længe siden, kendte og boede hos.

Bedrøvede over, at ikke hele vort liv er blevet helliget til

vor Faders tjeneste.

Bedrøvede over, at vi ikke har va;ret så trofaste, som vi

kunne have været.

For nogle af os har året 1966 været afslutningen på vor

dødelige tilværelse. En bortgang til vor tredje tilstand, en

tilstand med fortsat åndelig vækst, hvis vi ønsker det.

For nogle af os bragte året 1966 tårer og sorg, fordi

medlemmer af vor familie endnu engang sagde farvel, da

de fortsatte deres vej mod evig fuldkommenhed.

For os, som bliver tilbage i vor dødelige tilstand som

fædre, mødre, brødre og søstre, kan jeg sige, at det er af

yderste vigtighed at gøre status for året 1966. At være tak-

nemmelige for de velsignelser vi modtog. At være taknem-

melige for livet selv, for den mulighed, vi har for at tjene

i Kirken.

Det nye år 1967 kan blive et strålende år for enhver sid-

ste dages hellig, hvis vi ønsker det. Formlen er en vi ken-

der, nemlig at lade vort lys skinne, så alle de mennesker,

vi kommer i kontakt med, kan se vore gode gerninger og

ære vor Fader i Himlen.

Jeg er stolt over, at vi som medlemmer af den sande

Kirke er villige til at hellige den tid, der er nødvendig til

at være en Medlem-Missionær, således som Herren har bedt

os om gennem Præsident McKay. At vi er villige til at

bruge den tid, der er nødvendig, som ledere for at hjælpe

med til at opbygge en stærk Kirke her i Danmark. At tæn-

ke på andre først og altid spørge: Hvad kan jeg gøre for at

hjælpe med til at gøre en eller anden lykkelig?

Er det ikke vidunderligt at tage sig tid nu og spørge sig

selv: »Hvilken slags mand og fader har jeg været i det

forløbne år?« Har jeg gjort præstedømmet ære? Har jeg

været min hvistru hengiven? Har jeg vist hende den respekt

og høflighed, der er nødvendig til et lykkeligt ægteskab?

Har jeg fortalt hende, hvor meget jeg elsker hende? Har

jeg ført an ved familie-hjemmeaftenen som Herren har

sagt? Har jeg lært mine børn sandheder ved mit eksempel

og ved mine handlinger? Har jeg været en kærlig ven og

kammerat overfor dem? Har jeg deres respekt?

Hvilken slags hustru og moder har jeg været? Har jeg

støttet min mand i hjemmet? Har jeg gjort »vort hjem« til

en -del af Himlen for min familie? Har jeg opmuntret til

at efterleve lykkens principper? Har jeg ført skinnende sol-

stråler ind i vort hjem, således som kun en kærlig moder

kan gøre det?

Hvilken slags søn eller datter har jeg været? Har jeg re-

spekteret mine forældre? Har jeg været villig til at tage

imod deres kærlighed og råd? Har jeg givet udtryk for min

kærlighed til dem? Har jeg været ærlig overfor mig selv?

Er jeg et godt eksempel på en sand sidste dages hellig?

En, som kan være lykkelig og finde glæde i livet? Fast-

sætter jeg høje standarder, som vil blive elsket og værnet

om både af min fremtidige livspartner så vel som af mine

fremtidige børn?

Vi er stolte over hvert eneste medlem her i Danmark og

har fuld tillid til, at de vil leve op til de store forventnin-

ger, som vi alle har. Vi elsker jer og støtter jer.

Hvilken velsignelse er det ikke at vide, at Gud lever og

at være i stand til at tage imod Hans udfordringer for året

1967. Der er megen lykke i beredskab for os alle. Må hvert

minut og hver dag i 1967 blive et Glædeligt Nytår for os

alle.

Don L. Christensen,

missionspræsident.
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Motiveringer for at gøre godt:

Frygt 3 Pligt, Uærlighed

af Howard W. Hunter af de Tolvs Råd.

Tale ved Generalkonferencen i Salt Lake City, april 1966

Når vor tids historie skrives, vil den sikkert beskrive vor

generation som den, der har forøget lærdommen og de

videnskabelige resultater i en udstrækning, der ligger langt

ud over hvad nogen tidligere generation har formået. Vi

bliver bestandig forbløffet over udviklingen i vore dage,

og dog har vi lært at forvente en stadig større fremgang,

stammende fra menneskets sind og som et resultat af

hans geni.

»Hvad er da et menneske, at du kommer ham i hu, et

menneskebarn, at du tager dig af ham?
Du gjorde ham lidet ringere end Gud, med ære og herlig-

hed kroned du ham.« (Salm. 8:5—6).

Beviset for hvad mennesket kan udføre, har i det mo-

derne menneskes sind plantet den faste overbevisning om
menneskets storhed — kun en smule mindre end englene

og kronet med herlighed og ære.

Siden begyndelsen er menneskene blevet født som frie

med frihed til at vælge mellem godt og ondt. Selv i forud-

lilværelsen havde Faderens åndelige børn deres frihed til

at vælge.

». . . Thi se, djævelen var til før Adam, thi han gjorde

oprør mod mig og sagde: Giv mig din ære, som er min

magt; og en tredjedel af himlens hærskarer vendte han

bort fra mig på grund af deres handlefrihed.« (L. & P.

29:36).

Den samme handlefrihed blev givet til det første men-

neske, der blev anbragt på jorden, for efter at han var

dannet og anbragt midt i den overflod, der var blevet

skabt, sagde Herren: »Af alle træer i haven kan du frit

spise, men af træet til kundskab om godt og ondt må du

ikke spise; ikke desto mindre kan du selv vælge . . .« (Moses

3:16—17).

Da Israels børn stod på tærskelen til Det forjættede

Land, stod de over for det valg, der var givet dem. Israel

fik tydeligt at vide, hvad følgerne af deres afgørelse var.

Der var ingen neutral bund i Herrens udtalelse til dem:

»Se, jeg forelægger eder i dag velsignelse og forbandelse,

velsignelsen, hvis I lyder Herren eders Guds bud, som
jeg i dag pålægger eder, og forbandelse, hvis I ikke lyder

Herren eders Guds bud . . .« (5. Mos. 11:26—28).

I Nephis skrivelser læser vi om de instruktioner, som

Lehi gav til sine sønner angående den samme iboende

handlefrihed: »Derfor er menneskene fri efter kødet; og

alle ting, der er tjenlige for menneskene, er givet dem. Og

de kan frit vælge frihed og evigt liv ved den store formid-

ling for alle mennesker, eller fangenskab og død efter

djævelens magt og fangenskab; thi han søger at gøre alle

menensker ulykkelige, ligesom han selv er.« (2 Nephi 2:27).

Der har aldrig været en tid, hvor mennesket er blevet

tvunget til at gøre godt eller tvunget til at adlyde Guds

befalinger. Mennesket har altid fået sit frie valg — sin

moralske handlefrihed. Når man ser tilbage på historiens

begivenheder, får man øje på resultaterne af de menne-

skers storhed, som holdt Herrens befalinger og valgte Hans

parti. Man ser også langs vejen de ruiner, der står som

tavse minder om dem, som valgte anderledes. Begge parter

havde deres moralske handlefrihed.

Til trods for menneskets storhed og de resultater det har

opnået i verden i dag, lægger vi mærke til den mangel på

tro på Gud og mangel på omvendelse, der har været så

karakteristisk hos dem i fortiden, som ikke ville lytte til

Guds befalinger eller en profets advarsler. Fred eksisterer

ikke blandt mennesker i dag. Verdens ledere ser ud til at

være hjælpeløse med hensyn til at finde en løsning, og

mange af dem har intet blik for de retfærdighedens prin-

cipper, som ville bringe fred. De Ti Bud og Bjergprædike-

nen er blevet tilsidesat af dem, som tidligere bekendte sig

til tro på dem.

Moralen synes at være gået tabt i labyrinten af menne-

skelige filosofier. Vi ser det i de enkeltes liv, folk i høje

stillinger, i regeringer, ja, selv ledere af industri og handel.

Mange kirker i verden fremsætter kompromis'er af deres

trossætninger, for at de ikke skal fornærme de moderne

tænkende af deres medlemmer. Det råb er steget op fra

nogle talerstole, at Gud er død. Når Gud ophører at leve i

mænds og kvinders sind og hjerte, bryder begreberne sam-

men og kun elendighed kan blive resultatet.

I dette samfund (det amerikanske) er forbrydelsernes

antal stigende. Det vokser i alle stater og over hele verden.

Der er en voksende misligholdelse af lov og orden, en drej-
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ning mod optøjer og pøbelvælde, og i nogle tilfælde total

fornægtelse af menneskets grundlæggende ret til liv, frihed

og lykke. Vor generations forbrydelser overgås ikke af

nogen af fortidens, skønt vi kan læse historie og kryber

sammen for de oprørende grusomheder.

Mangelen på moral strækker sig helt op til de store

herskere på jorden så vel som ned til det enkelte indivi-

duelle menneske. Familiestabiliteten er blevet påvirket,

hvad der ses af den stigende skilsmisseprocent. Ungdoms-
kriminalitet godtages. Det er ikke et spørgsmål om, hvor-

dan den kan reduceres, men hvorledes stigningen kan
modereres, som en bestemt autoritet har udtalt det. Brugen

af alkohol og trangen til tobak er stigende; kønsmoral

bliver spottet i mange moderne kredse; fri kærlighed tole-

reres og bliver endog forsvaret; kønssygdomme blandt

teenagere så vel som blandt andre har taget et stort op-

sving. Kort sagt, viljen til at modstå det onde synes at

være ved at forsvinde. Jeg har spurgt mig selv, og jeg

stiller jer dette spørgsmål: Hvad er grunden til disse for-

færdende forhold i en verden, hvor mennesket er nået til

så fremragende resultater i kundskab?

Når jeg læser Det gamle og Det nye Testamente og også

Mormons Bog, finder jeg, at mennesket har to teologiske

bekymringer, der drejer sig om ham selv: hans synder og

bans frelse. Når mennesket synder, lider han af de pine-

fulde virkninger heraf. Der findes kun få kapitler i disse

bøger, som ikke indeholder hentydning til, hvad synd er

eller gør. Det fremherskende begreb om syndens natur i

disse bøger er, at man personligt stødes bort fra Gud. Vi

må derfor slutte, at den forsvindende modstand mod det

onde i verden er forårsaget af denne personlige venden sig

bort fra vor Himmelske Fader.

Lad os stille følgende spørgsmål: Hvad er årsagen til, at

nogle mennesker, når moralen ellers er på tilbagegang,

skyer det onde og forkerte og følger retfærdighedens kurs

i deres timelige, moralske og åndelige liv? Efter min me-

ning findes der tre grunde til dette fænomen, og det er

disse tre punkter, jeg gerne vil henlede opmærksomheden
o

pa.

Den første er frygt. Det siges, at mennesket frygter Gud,

men en sådan følelse er tvetydig, for den kan både frastøde

og tiltrække. Jeg husker den konklusion, som forfatteren

til Prædikerens Bog kom til med formaningen: »Frygt Gur

og hold Hans bud«. {Prced. 12:13). Ordet frygt og dets

synonymer optræder flere hundrede gange i Bibelen, og

jeg tror, vi kan være enige om, at et resumé af Skriften

ville vise, at loven er at elske Herren absolut og udeluk-

kende. Mange mennesker er imidlertid tvunget til at gøre

godt på grund af frygt — frygt for loven, frygt for det

ukendte, frygt for den Almægtige. I Johannes' Åbenbaring

anfører Johannes frygt med udtryk for andre onde gernin-

ger med følgende ord:

»Den, som sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans

Gud, og han skal være min søn.

Men de fejge og utro og afskyelige og morderne og de

utugtige og troldmændene og afgudsdyrkerne og alle løg-

nerne, deres plads er i søen, som brænder med ild og

svovl ...« {Åbenb. 21:7—8).

Til den genoprettede Kirke har Herren gang på gang

udtalt, at frygt ikke er af Gud, og ikke vil komme ind i

hjertet på dem, som elsker Herren og lever retskaffent:

»Vær derfor ved godt mod og frygt ikke, thi jeg, Herren,

er med jer og vil stå jer bi . . .« (L. & P. 68:6).

Der er mange mennesker, der lever det såkaldt gode liv

på grund af frygt, men som kristne må vi ikke tjene af den

grund. Frygt må bandlyses fra vort hjerte. I et af sine

breve skrev Johannes: »Frygt er ikke i kærligheden, men

den fuldkomne kærlighed driver frygten ud; thi frygt har

med straf at gøre, og den, der frygter, er ikke blevet fuld-

kommet i kærligheden.« (/. Johs. 4:18).

Den anden grund til, at mennesker skyer det onde, følger

retfærdigheden og tjener deres medmennesker, er pligt.

Ofte hører vi mennesker sige, at de gør visse ting, fordi

det er deres pligt. En stor forfatter har skrevet: »Menne-

skets pligt ... er klar og enkel og består kun af to punk-

ter — hans pligt mod Gud, som ethvert menneske må føle;

og med hensyn til sin næste at gøre som han ønsker andre

skal gøre mod ham.« (Thomas Paine). Har vi et ansvar ud

over dette, som det er vor pligt at udføre? Den lignelse,

som Jesus gav om bonden og hans tjener, er et direkte svar

på dette spørgsmål:

»Hvis en af jer har en tjener, der pløjer eller vogter,

mon han så siger til ham, når han kommer hjem fra mar-

ken: Kom nu straks hen og sæt dig til bords!

Vil han ikke tværtimod sige til ham: Tilbered, hvad jeg

skal have til aftensmad, og bind så op om dig og vart mig

op, mens jeg spiser og drikker; derefter kan du selv spise

og drikke.

Takker han vel tjeneren, fordi han gjorde det, som var

befalet ham?

På samme måde med jer: når I har gjort alt det, der er

befalet jer, skal I sige: Vi er kun unyttige tjenere; vi har

ikke gjort andet, end hvad vi var skyldige at gøre.« (Luk.

17:7—10).

Selv om tjeneren var kommet ind fra marken træt og

udslidt, var det hans pligt at binde op om sig og servere

sin herres måltid. Det var aldrig meningen, at herren skulle

opvarte tjeneren. Det ventes, at tjeneren skal opvarte her-

ren. Han venter ikke noget ord til tak, fordi han efter

overenskomsten kun har gjort det, der var hans pligt at

gøre. Mennesker, som kun udfører det, som er deres pligt

og ikke videre, har ikke noget krav på nogen belønning

udover omfanget af denne pligt og er urentable tjenere.

Herren kræver lydighed, ikke fordi det er vor pligt eller

fordi vi frygter ham. Lad mig læse fra det 58. afsnit af

Lære og Pagter:

»Thi se, det er ikke passende, at jeg giver befaling i alle

ting; thi den, som skal tvinges til alt, er en lad og ikke en

klog tjener, hvorfor han ingen belønning får.

Sandelig siger jeg: Menneskene burde virke med iver for

en god sag og gøre mange ting af egen fri vilje og udøve

megen retfærdighed.

Thi kraften dertil har de i sig, hvorved de kan handle

efter egen fri vilje. Og dersom mennesker gør det gode,

skal de ingenlunde miste deres løn.

Men den, der ikke gør noget, førend det bliver ham be-

falet og desuden modtager befalingen med tvivlende hjerte

og er sen til at udføre den, er under fordømmelse.

Hvem er jeg, som skabte mennesket, siger Herren, at

jeg skulle holde den, der ikke adlyder mine befalinger,

uskyldig?« (L. & P. 58:26—30).

Nu kommer jeg til den tredje grund, som efter min me-

ning burde være målet for alle mennesker allevegne. Den
største drivkraft til retfærdighed og til at tjene ens med-
mennesker er det guddommelige princip kærlighed. Det

svar Jesus gav den skriftkloge er et sammendrag af denne

lov:

». . . du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af

hele din sjæl, af hele dit sind og af hele din styrke.

Et andet er dette: Du skal elske din næste som dig selv.

Noget andet bud større end disse gives ikke.« (Mark. 12:

30—31).

Jesus viste betydningen af kærlighed gennem sit eget
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liv, og det fuldkomne eksempel på kærlighed blev givet os

af Faderen, da Han ofrede sin guddommelige Søn:

»Thi således elskede Gud verden, at han gav sin Søn

den Enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal

fortabes, men have evigt liv.« (Johs. 3:16).

»Hvis nogen siger: 'Jeg elsker Gud' og hader sin broder,

så er han en løgner; thi den, der ikke elsker sin broder,

som han har set, han kan ikke elske Gud, som han ikke

har set.

Og dette bud har vi fra ham, at den, som elsker Gud,

skal også elske sin broder.« (1. Johs. A:20—21).

Logikken i dette er enkel, tydelig og utvetydig: Beviset

på kærlighed til Gud er kærlighed til ens broder. Dette

bliver kristendommens fundamentale befaling. Det var den

religion, som Mesteren lærte os. Hvor lykkeligt ville sam-

fundet ikke være, hvis disse to tydelige, rationelle forskrif-

ter blev overholdt på rette måde: Elsk mig og elsk dine

medmennesker.

Hvis alle mennesker efterlevede dette bud, ville freden

blive genoprettet på jorden. Det ville få dem til at elske

Herren og derved overholde Hans befalinger; på denne

måde ville vor tidsalders besværligheder forsvinde, og

menneskets lykke i en moralsk verden ville blive resulta-

tet. Den gode indflydelse, der frembringes i mennesket

gennem frygt, hans forpligtelse overfor sin pligt, eller den

dybe følelse af kærlighed kan vende den svindende morals

tidevand i vor generation. Den største indflydelse er kær-

ligheden. Vi må stræbe efter at opnå denne dyd, hvis vi

skal tjene Herren uden at vakle eller blive trætte i vor

jagen efter evigt liv. Vi vil gøre dette, ikke på grund af

frygt, heller ikke blot fordi det er vor pligt, men fordi vi

har søgt efter og opnået den største af alle dyder, kær-

lighed.

Jeg ved, at Gud lever, at Han er vor Fader, at Han har

givet alle sine sønner og døtre moralsk handlefrihed, at

Hans Søn, verdens Forløser, på grund af kærlighed gav

sit liv, så vi alle kan få evigt liv. Jeg beder, at vi kan ud-

øve den handlefrihed, vi har fået, ved at elske Herren og

vor næste, i Jesu Kristi navn. Amen.

9<Wuetfze
lorieninaen

Forleden dag købte jeg min nye Mayland-kalender for

1967, og nu har jeg siddet og bladet i den: én ubeskrevet

side for hver ny dag i det kommende år, og jeg tænker det

samme, som jeg tænkte for 365 dage siden og for andre

365 dage siden — flere år tilbage: Det vil da vare forfær-

delig længe, inden du får vendt alle de blade og kommer til

enden af bogen den 31. december — men hvordan er det

i virkeligheden? Er ikke hvert eneste år blot som et pust?

De bliver hurtigt til historie!

Hvad læser jeg nu på siderne i den gamle kalender? Der

er meget, som det er værd at huske, mange møder med

søstrene rundt omkring i landet — konferencer, forbere-

delser til og afvikling af STÆVNET — telefonopringninger

en masse —• små private samtaler på kontoret om både

sorg og glæde — små »stik« i hjertet ved tanken om dem,

der gik bort og som vi af og til savner — medfølelse med

dem, der på grund af sygdom ikke kan være så meget

iblandt os, som de gerne vil — tårer, vi fældede ved en

elsket missionspræsidentindes hjemrejse parret med spæn-

dingen over den nye, der kom — nye opgaver og fremstød

inden for Kirken, fremgangen, vi kan notere inden for

Hjælpeforeningen — alle disse ting og mange flere er

»perler«, jeg samler på.

Det nye år, de 365 endnu ubeskrevne sider ligger her

foran mig; hvad mon der står på dem om 365 dage? Mon
det vil være muligt at gøre hver dag til en føj-en-perle-til-

dag? Muligheden er der for at virke, for at yde, for at

tjene, for sjælens og sindets udvikling, for i højere grad at

udvikle karakteren.

Vi blev skabt for at nyde glæde — og dog er det op til

os selv at skabe vor glæde; hemmeligheden dertil har vi

i os, vi er blot ikke altid klar over, at for at være glade

må vi betale den pris, der hedder hengiven tjeneste, kær-

lighed og godhed. Vi kender allesammen til at svigte på

et eller andet punkt eller ligefrem gøre noget forkert. Men

lad os begrave disse ting uigenkaldeligt, kun bevare den

lærdom, vi har draget deraf, og lade den lede os i de

kommende dage. Det nye år vil blive til fremgang og lykke

for os, hvis vi gør det til det.

Ved et oversætter-seminar, afholdt i København fornylig,

sagde præsident Brown fra Det præsiderende Biskopråd

omtrent således: »Der vil ske store ting i den kommende

tid; hvad det er, kan jeg ikke sige jer, men jeg ved, de vil

ske.« Lad os berede os på disse ting!

Når I nu, kære søstre, fejrer nytår, som I plejer, så send

også Hjælpeforeningen en tanke, den, der binder os sam-

men i ét stort søsterskab. Det var dertil denne organisation

blev oprettet under vor himmelske Faders inspiration, at

vi skulle være ét i Hans tjeneste. Det nye år er rigt på

løfter om muligheder dertil!

Hovedbestyrelsen vil gerne hermed takke jer for al flid

og fremgang i det forløbne år og ønske jer alt det bedste i

det kommende. Og lad os så spænde for og

TBÆKKE VORT LÆS
I NITTEN SYVOGTRES.

Hjælpeforeningens Hovedbestyrelse.
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Familieoptegnelser

I fortsættelse af artiklen i oktober-nummeret, side 231,

giver vi i dette nummer en definition på den første af de

tre klasser af genealogiske kilder, familieoptegnelserne. De-

finitionen er taget fra en artikel af en af Amerikas mest

fremragende genealoger, Donald Lines Jacobus: »On the

Nature of Genealogical Evidence« (»Om naturen af genea-

logisk bevis«) i The New England Historical and Genea-

logical Register, vol. XCII.

I. FAMILIEKILDER
Den sikreste form for kundskab er den, som kommer fra

den direkte kontakt med den pågældende person. Barnet

kender sine forældre, sine søskende og ofte sine bedste-

forældre. Hvad et menneske kender ud fra sin egen person-

lige kundskab er gyldigt bevis i en retssal. Det samme gæl-

der, under bestemte betingelser, det som et menneske har

fået fortalt af ældre afdøde medlemmer af familien. Dette

er ikke »rygtebevis«, forudsat at den, som gav oplysningen,

havde direkte personligt kendskab til det. For eksempel,

hvis en mands bedstefader fortalte ham navnet på sin egen

bedstefader, som han kendte, er dette et antageligt bevis.

Men hvis en mands bedstefader fortalte ham, at han havde

fra sin egen bedstefader, at dennes fader var revolutions-

soldat, eller at familien kom fra Frankrig, er det et »rygte-

bevis« eller en »tradition«, og er ikke antageligt undtagen

med hensyn til de nøgler, som man måske kan finde i det.

Al familiekundskab er underkastet hukommelsens fejl-

barlighed og ubestemthed. Derfor er det, når vi undtager

hvad der er kendt som noget, der kommer fra direkte

kundskab, tilrådeligt at kontrollere og bekræfte, nårsom-

helst det er muligt, ved brug af offentlige eller officielle

optegnelser, der, selv om de af og til indeholder fejl, i det

mindste har to fordele: det er nedskrevne optegnelser, ikke

underkastet hukommelsens fejlbarlighed siden den tid, da

de blev skrevet ned, og de blev som regel nedskrevet sam-

tidig med begivenhederne.

Medens personligt kendskab til familiesager ofte er det

bedste bevis for så vidt angår navne og slægtskabsforhold,

er det meget upålideligt med hensyn til datoer. Enhver
genealog, der har samlet en familiehistorie, har lært, at det

er kun få mennesker, som er »dato-mindede«. En mand,
som har en meget ansvarsfuld stilling, var ude af stand til

at give forfatteren fødselsdatoerne på sine egne børn, eller

datoerne for dem, som var døde — ikke engang årstallene.

Folk gør mange fejl, når de prøver ud fra hukommelsen at

give dødsdatoerne for deres bedsteforældre, og somme-
tider for deres forældre. Skønt der findes enkelte undtagel-

ser, er det i almindelighed usikkert at godtage datoer efter

hukommelsen eller personligt »kendskab«.

Nedskrevne familieoptegnelser varierer meget med hen-

syn til troværdighed. Hvis indførslerne blev foretaget i

Familiebibler umiddelbart efter at hver begivenhed var

foregået, er de som regel meget nøjagtige, og den slags op-

tegnelser rangerer med de bedste man kan skaffe. Uheldig-

vis begyndte mange mennesker ikke at føre en Familie-

bibel før flere år efter at de var blevet gift og indførte

deres ældste børns fødsel efter hukommelsen. Dette er

blevet bevist ved at sammenligne indførsler af fødsler i

Bibelen med dåbsoptegnelser af de samme børn i sogne-

protokoller. Der er konstateret mange tilfælde, hvor nogle

af børnene var indført som født næsten et år efter barne-

dåben. Da sogneprotokollerne blev ført fra søndag til søn-

dag efterhånden som dåbshandlingerne fandt sted, er for-

klaringen på sådanne uoverensstemmelser, at optegnelsen

i Bibelen blev foretaget flere år efter begivenheden, og års-

tallet blev regnet ukorrekt ud efter hukommelsen ud fra

børnenes alder.

Nogle mennesker indførte optegnelser om deres forældre

og søskende i Bibeler, når de købte dem. Disse optegnelser

om tidligere begivenheder var sommetider kopieret efter en

ældre Bibel, som et andet medlem af familien havde ejet.

Datoen for udgivelsen af en Bibel, som indeholder opteg-

nelser, kan man se på titelbladet, og alle skriftlige opteg-

nelser, der viser hvornår Bibelen blev købt, bør under-

søges. Dette vil vise, om alle indførsler kan være blevet

foretaget samtidig med begivenhederne, eller om nogle af

begivenhederne fandt sted, før Bibelen blev trykt eller

købt.

Indførsler i Bibeler er ofte med flere forskellige hånd-

skrifter. Mange blev skrevet af folk, som ikke plejede at

skrive meget og som følge deraf skrev og stavede dårligt.

De, som skriver sådanne optegnelser af efter Bibeler i deres

egen familie, har sjældent megen erfaring i at læse hånd-

skrifter fra tidligere tider, og derfor er fejl ikke ualminde-

lige, når man laver afskrifter. Når det er muligt, er det at

foretrække at lave fotokopier fremfor bevidnede afskrifter.

I det hele taget er skriftlige familieoptegnelser, i Bibeler,

regnskabsbøger etc., nogenlunde nøjagtige, hvis optegnel-

serne blev foretaget samtidig med begivenhederne. Hvis de

blev foretaget længe efter, er optegnelserne underkastet hu-

kommelsens fejlbarlighed, før de blev sat på papiret, og er

blandt de mest unøjagtige kilder for så vidt datoer angår.

I det sidste århundrede har folk sommetider indført i

Bibeler, foruden deres egne personlige optegnelser, legen-

der eller traditioner eller endog ting, som de har fundet i

nogle af de ældre trykte familiehistorier. Den slags opteg-

nelser forbedrer ikke deres status som bevis, blot fordi de

er blevet skrevet af i en Bibel af en eller anden.

(Fra Derek Harland: Genealogical Research Standards).

(Fortsættes).
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DISTRIKTSKONFERENCERNE I 1967

vil blive afholdt til følgende tider:

København Distrikt:

Lørdag den 21. januar

Søndag den 22. januar

Jylland Distrikt:

Lørdag den 28. januar

Søndag den 29. januar

Jylland Distrikt:

Lørdag den 13. maj

Søndag den 14. maj

København Distrikt:

Lørdag den 20. maj

Søndag den 21. maj

København Distrikt:

Lørdag den 16. september

Søndag den 17. september

Jylland Distrikt:

Lørdag den 23. september

Søndag den 24. september

Alle konferencerne i 1967 vil omhandle præstedømmets

koordineringsprogram, nemlig:

HJEMMELÆRERPROGRAMMET
GENEALOGI OG VELFÆRD
MISSIONÆRPROGRAMMET

Samtidig med, at vi følger Kirkens koordineringspro-

gram, vil dette yderligere blive støttet af hjælpeorganisa-

tionerne.

JANUAR distriktskonferencen vil omhandle HJEMME-
LÆRERPROGRAMMET og PRIMARY.
MAJ distriktskonferencen vil omhandle GENEALOGI,

VELFÆRD og G.U.F.

SEPTEMBER distriktskonferencen vil omhandle MIS-

SIONÆRARBEJDET, SØNDAGSSKOLEN OG HJÆLPE-
FORENINGEN.

Missionspræsidentskabet.

KREDSLÆBEBINDER1VES éudsåad

»Bed, og I skal få« (L. & P. 103:35).

Formål: At vise, at alt, hvad mennesket modtager, kræ-

ver hans egen bestræbelse så vel som Guds hjælp.

Herren elsker alle mennesker. Han levede for at under-

vise dem og døde for at frelse dem. Gentagne gange siger

Han i Skrifterne: »Bed, og I skal få«, hvormed Han invi-

terer dem til at oprette en nær, kærlig forbindelse med
Ham. »Hold jer nær til mig, og jeg vil holde mig nær til

jer. Søg mig flittigt, så skal I finde mig. Bed, og I skal få,

bank på, så skal der lukkes op for jer« (L. & P. 88:63).

Hvilken mere hjertelig og storslået invitation kan man få?

Og alligevel finder menneskene Ham ikke, og mange

mennesker i verden fortvivler og påstår, at Gud er død.

Er det muligt, at de — og måske også sommetider vi —
misforstår den indbydelse fra Herren?

Et barn på seks år knæler ved sin moders knæ og beder

om, at solen må skinne i morgen, så familien kan komme
af sted på den planlagte skovtur. Det regner hele den næ-

ste dag. Tvivlens sæd er lagt, og han spørger: »Hørte Gud

mig ikke?« Her er moderens »psykologisk rigtige øjeblik«

til undervisning — en lejlighed til at hjælpe barnet at for-

stå, at det jo godt kan være, der var en landmand, der

havde bedt om regn.

Moderens formål er at hjælpe barnet til at modnes i sin

bøn, som han modnes i alder til det punkt, hvor han til

sidst kan bede: »Ske ikke min, men din vilje«.

For nogle få år siden kørte et ægtepar med deres børn

ud ad hovedvejen, da de pludselig kom i tanker om, at de

ikke havde holdt familiebøn, inden de tog hjemmefra. Idet

de drejede vognen ind på vejen, hvor de modgående vogne

kom — for at komme hjem igen — var der en bil, der på-

kørte dem fra siden og dræbte deres 5-årige barn. At en

sådan tragedie skulle ramme dem, når deres hensigt var

så god, kan nok få en og anden til at spørge: »Hvorfor

tillod Gud dette?« Men vi skal huske, at universets love

kan man ikke tilsidesætte, og man bør huske sit ansvar,

når man kører. Familiens retfærdige bønner blev hørt,

men en af færdselsreglerne blev overtrådt.

Der er mange tilfælde, hvor bønner stiger op mod him-

len og kræver svar, som ikke kan forenes med situationen,

f. eks. når der er tale om sportskampe eller konkurrencer,

eller slagmarken, ja, endog i de tilfælde, hvor et barn

beder om solskin og landmanden beder om regn.

Misforstår vi ofte vort ansvar og Herrens formål og

vilje?

Hvis vi nærmer os Gud som vor kærlige Fader, hvad skal

vi så bede Ham om? Vi må omhyggeligt betragte den rolle,

vi spiller, når vi kræver noget af Ham. Har vi gjort alt,

hvad vi selv kan gøre, foruden at søge guddommelig hjælp?

Har vi studeret Skrifterne grundigt, så vi kender de for-

slag, Herren har med hensyn til, hvad vi skal bede om?

Vejer vi nøje vort ansvar og stiller os selv det spørgsmål:

»Gør jeg det, man forventer af mig?«

Skrifterne siger, at menneskene skal påkalde Herren i

kraftig bøn uden at tvivle, de skal drage nær til Herren i

ydmyghed, søge Ham flittigt i tro og vandre retskaffent

for Ham.
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haft for at kunne yde en sådan præstation, som de gjorde her

til vor koncert. Særlig tak må lyde til broder Rasmussen, der

så trofast har slidt for, at vort distrikt kunne nyde godt af hans

og de øvrige af korets medlemmers talenter.

Lørdag indledtes med en kort andagt i kirken og efter fæl-

lesspisning var tiden fri til at bese byen. Kl. 19 samledes koret

på Kommunehospitalet for at synge nogle sange for den gæst-

fri bys syge.

Lørdag aften var reserveret Esbjerg Ungdomsforeninger, der

havde arrangeret en fest til ære for vore besøgende søskende.

Efter et program, hvor der bl. a. blev opført et Danmarks-

tableau under medvirken af den kendte Esbjergsanger, Er-

hardt Iversen, blev tiden overgivet til amatøraften, og man fik

anledning til at høre og se mange gode numre udført af ama-

tører fra både Esbjerg og København.

Søndag blev en uforglemmelig oplevelse. Tre møder af en

usædvanlig kvalitet og med en ånd over sig, som vi sjældent

oplever. Men lad nogle af søskende udtale sig:

Alfred Hansen: »De bedste møder, jeg har overværet så

langt tilbage, jeg kan huske, og det er de bedste mennesker,

jeg har lært at kende. løvrigt var det en uforglemmelig tur

for mig.«

Grethe Thomsen: »En strålende oplevelse så stor, at jeg

ikke kan udtrykke med ord, hvad jeg føler.«

Inga Kibsgaard: »Opbyggende møder, 'som alle kan leve

længe på, en uforglemmelig tur.«

Emil Jensen: »Det mest overraskende for mig var den styr-

kelse af mit vidnesbyrd om Kirkens sandhed, som denne rejse

gav mig i en grad, som jeg ikke havde troet muligt.«

Aldrig i mit liv har jeg til et møde set så mange tårevædede

øjne som denne søndag aften. Da distriktspræsident Henry
Løjborg ydmygt indledte sin tale med: »Jeg tænker på min

mor -,« og da missionspræsidenten magtfuldt udtalte: »De
skønneste ord, jeg kender, er disse - Jeg ved«, da var hver ene-

ste i kirken parat til at ofre alt for evangeliet. Kunne man blot

bevare denne begejstring!

Mandag var afskedens dag. Den indledtes med en andagt.

Den danske missions historie 19
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hvortil alle korets medlemmer og deres værtsfolk var kommet.
En gribende højtidelighed, som sluttede med bøn for de bort-

dragende og for den by, der blev tilbage på sin farefulde og
udsatte post.

Kl. 11,58 forlod vore kære gæster byen for at vende hjem.
Ord kan ikke udtrykke den taknemmelighed og glæde, vi her
i Esbjerg føler, fordi Københavns kor ville komme herover
og berige vor konference. De gjorde et stort stykke arbejde
for vor skyld, og vi takker dem og de andre tilrejsende. Vi hå-

ber, vi snart må få en lignende åndelig fest.

For os københavnere var denne rejse til Odense og Esbjerg
en dejlig oplevelse. Mange hilsener overbragtes, mange ven-
skaber opfriskedes, talrige nye venskaber stiftedes, mangen
god gerning øvedes, mange forsømte pligter indhentedes i

disse dage. To smukke, symbolske handlinger klargjorde må-
ske mere end alt andet samhørigheden mellem os søskende.

Korets nedlæggelse af en blomsterhilsen på broder Marius Lø-
vendahls grav og Esbjerg Bikubepigers smukke tanke at over-

række bikubeleder Anny Breum en buket blomster ved afrej-

sen.

Lad os slutte referatet med, hvad man i Esbjerg mente om
konferencens forløb:

Ejnar Nielsen: »En udmærket og god konference.«

Niels P. Olsen: »Konferencen var for mig en af de smukke-
ste oplevelser. Måtte vi få flere sådanne.«

Villiam Pedersen: »Offervilje, velvilje og kærlighed til evan-
geliet er, hvad denne konference har lært mig.«
Dagny Nielsen: »Konferencen var den største åndelige fest,

vi har oplevet i vor by«.«

Krigen og besættelsen kastede stadig mørke skygger over
landet. Det årlige ungdomsstævne, som alle de unge hvert år

så hen til med glæde og forventning, måtte aflyses på grund
af de usikre forhold og trafikvanskeligheder. Det var med den
største beklagelse, at Hovedbestyrelsen måtte tage dette skridt,

men som sagt, forholdene nødvendiggjorde det.
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Siden missionærernes hjemkaldelse i 1939 havde ingen mis-

sionærer virket i Danmark. I november måned 1942 blev der

rådet bod på denne skavank, da to søskende fra Odense, bro-

der Jes P. Jessen og hans hustru, Anne Jessen, blev kaldet til

at virke som missionærer i Danmark. De blev beskikket den
8. november 1942 og rejste kort tid derefter til Aalborg, hvor
deres arbejdsfelt kom til at ligge. Begge de nye missionærer

var vel skikkede til deres nye gerning, idet de havde en år-

række af trofast aktivitet i Kirken bag sig.

I en artikel i julenummeret for »Skandinaviens Stjerne« for

december 1942 opsummerer missionspræsidenten de tre år, der

var forløbet siden missionærerne forlod Danmark. Den lyder

således:

»Den 5. december var det tre år siden præsident Garff og

de to sidste missionærer forlod Danmark. En lang tid, og år,

hvor verden har oplevet ting, der vil ryste den til dens grund-

vold. Utallige lidelser og menneskelig elendighed har plaget

jorden og dens indbyggere. Vi havde troet, at dette ragnarok

kunne været undgået, og at nationerne i ædel og fredelig kap-

pestrid kunne have udviklet og forbedret forholdene. Men
gransker vi skriften, ved vi, at disse ting måtte komme og de
kom med en frygtelighed uden sidestykke i historien. Milli-

oner af ulykkelige menneskers blod råber i dag til himmelen
om retfærdighed og kærlighed.

Vor kirke i dag har oplevet mangt og meget i disse år, både
af ondt og godt. Vi har set en del medlemmer af Kirken for-

lade den på grund af ligegyldighed og overtrædelse af Guds
bud og befalinger. Intet menneske, der efterlever evangeliet,

vil nogensinde forlade Kirken. Overtrædelse medfører tab af

Herrens Ånd.

Vi har atter i år haft den store glæde at indlemme en del i

Kirken ved dåb, for hvilket vi er meget taknemmelige. Vi hå-

ber og beder, at de må være trofaste, og da vil livets krone

være deres.

De søskende, der trofast arbejder i Kirken, skylder vi megen
tak, og jeg er sikker på, at bedre sidste dages hellige findes ikke

i hele verden. De bærer Kirken oppe i disse vanskelige tider,

og Herren vil velsigne dem i rigeligt mål derfor, ja, på en
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måde, der vil forbavse dem og hensætte dem i henrykkelse.

I København lider vi stadig under mangelen på den lille

sal, som næsten er en livsbetingelse for vore organisationer.

Vi håber, at den tilstand, der har forårsaget beslaglæggelsen,

snart må være et overstået stadium. I provinsen har myndig-

hederne beslaglagt et par lokaler i Aarhus til beskyttelsesrum,

men genen dér er betydelig mindre end i København.

Hvad ønsker vi af det nye år, der snart stunder til? De fle-

ste mennesker nærer eet ønske i deres hjerte: Fred. Vi beder

for freden og håber, at Herren vil se i nåde til den forpinte

menneskehed. Vi håber ligeledes, at det nye år må bringe

mange sjæle til sandhedens erkendelse, at Kirken må blom-

stre og trives som ingensinde, at grenene og organisationerne

må udføre et målbevidst stykke arbejde.

Må julens velsignede ånd bo i vore hjerter, og må vi søge

at drage lære af de vidunderlige ord »Fred på jorden! og i

mennesker en velbehagelighed«.«

Udtalelser om visdomsordet

Den 27. februar 1943 var det 110 år siden Visdomsordet blev

givet Kirkens medlemmer i en åbenbaring fra Herren. I anled-

ning heraf henvendte »Stjernen«s redaktion sig til tre kendte

personligheder. Vi citerer fra artiklen »To Læger og Radioens

Gymnastikleder udtaler sig om Visdomsordet«. Den lyder som

følger:

»Vi har i anledning af 110 årsdagen bedt tre fremragende

personligheder på det fysiologiske område om at udtale sig om
Visdomsordet. Hver især af de tre vil være læserne velkendt

fra aviser, litteratur og radio, men for fuldstændighedens skyld

skal vi alligevel præsentere hver enkelt.

Kaptajn I. P. Jespersen har gennem en årrække været leder

af Radioens morgengymnastik. Hans »stavsystem« er blevet

verdensberømt og banebrydende for legemskulturen. Kaptajn

Jespersen siger i en telefonsamtale: Jeg har ikke svaret på De-

res henvendelse, fordi jeg finder, at Visdomsordet ligger i et

langt højere hygiejnisk plan, end det, jeg lever på.
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Jeg hader alt, hvad der er skinhelligt, og det ville det være,

hvis jeg lovpriste en leveregel, som jeg ikke selv følger. Men
jeg kan sige, at jeg nærer den dybeste respekt for det ideal,

som Visdomsordet frembærer, og jeg anerkender det arbejde,

som Deres Kirke udfører for sundheden. Det er et glimrende

ord, der er fuldgyldigt i alle retninger.

De nævner i Deres brev dr. Hindhede, og jeg tror, at han

vil kunne give Dem et tilfredsstillende svar. Han lever på det

højeste hygiejniske plan, så nær fuldkommenhed, som jeg tror

noget menneske vil kunne. Og ligeledes dr. Johanne Christian-

sen, hvis levemåde jeg ikke kender, men hvis videnskabelige

forsøg og resultater er fremragende.«

Dr. Mikkel Hindhede er ernæringsvidenskabens »grand old

man«. Gennem en menneskealder har han kæmpet og stridt

for sine ideer, som i mange år forkætredes af den officielle læ-

gevidenskab, men som tiden slog fast som rigtige. Han er ikke

den teoretiske videnskabsmand alene, men den praktiske for-

sker, som aldrig har været bange for at gå i spidsen i efter-

levelse af sine leveregler.

»Jo, Joseph Smiths Visdomsord, at til sund føde hører afhol-

denhed fra vine, stærke drikke samt tobak og hede drikke og

mådeholdenhed i spisningen af kød, - er jo ganske det samme,

som jeg nu har prædiket i en menneskealder.«

Dr. med. Johanne Christiansen er den moderne forfægter af

lægevidenskabens teorier. Aldrig bange for at være midtpunk-

tet i sensationer og hede debatter har hun gang på gang cho-

keret borgerskabet ved kategoriske erklæringer om tidligere

hævdvundne principper. På baggrund heraf er hendes udta-

lelse om Visdomsordet så meget mere bemærkelsesværdigt.

»Jeg skal ikke udtale mig om, hvorvidt jeg anser Visdoms-

ordet for helt rigtigt i alle dele; jeg synes nemlig, at tilhæn-

gerne af Deres smukke religion skal følge dens bud uden at

forvirres af for mange kommentarer.«

Kan Visdomsordet få nogen smukkere hyldest?

I forbindelse med ovenstående artikel om Visdomsordet

skrev »Ekstrabladet« følgende om Visdomsordet under titlen:

»Hindhede som Mormon«:

»Fra dr. Hindhede har jeg modtaget dette indlæg:
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»I Deres mormonartikel af 2. ds. citeres profetens Visdoms-
ord, men kun ufuldstændigt. Han prædiker ikke blot afholden-

hed fra alkohol og tobak, men også »mådeholdenhed i kød-

spisning«. Det sidste er glemt.

Mormonerne har med andre ord i 110 år levet efter Hind-
hede. Jeg har i længere tid stået i forbindelse med dem. Efter

opfordring sendte den nuværende profet, dr. John A. Widtsoe,

Salt Lake City, mig dødelighedsstatistik for en række år. I 1934

døde pr. 1000 levende 7,1 mormoner, men 10,4 danskere, et

plus på 46,4 pet. Havde vi samme dødstal som mormonerne,
ville vi her have sparet 12.090 dødsfald.

For nogle enkelte årsager havde danskerne for apopleksi
* 34, for hjertesygdomme * 38, for nyresygdomme * 44, for suk-

kersyge * 123, for kræft * 190 og for tuberkulose * 784 pet.

Særligt de sidste tal er jo forbløffende. De tyder på, at hvis

danskerne ville følge Rollier, Hindhede og mormonerne, ville

tuberkulose i Danmark snart være en saga blot. Men desvær-
re, vore stormænd her tror stadig på kødets kraft.

I sit brev skriver profeten bl. a.: »Visdomsordet lærer, som
De ved, først og fremmest stor moderation i kødspisning, rige-

ligt forbrug af grønsager, kornvarer og lydighed overfor andre
faktorer, som De har lært og bevist at være sande gennem et

langt livs forsøg.«

Mikkel Hindhede

Vor artikel om Visdomsordets 110 års dag i sidste nummer af

»Stjernen« med udtalelser af lægerne Johanne Christiansen

og Mikkel Hindhede og gymnastikpædagogen kaptajn Jesper-

sen har vakt betydeligt røre. »Ekstrabladet« bragte den 2.

marts et stort opsat interview med missionspræsidenten over

2/2 spalte med portræt og overskrifterne: VI ER DEN ENE-
STE SANDE KIRKE PÅ JORDEN, siger mormonernes danske
præsident Orson B. West. »Visdomsordet«, som kom fra him-
len for 110 år siden, anbefales af HINDHEDE, kaptajn JES-
PERSEN og JOHANNE CHRISTIANSEN.
Og den 8. marts bragtes dr. Hindhedes indlæg, sådan som

det læses her. Endnu engang har Visdomsordet bevist sin vær-
di, ikke alene som rent sundhedsmæssig faktor, men også som
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banebryder for Mormonismens andre sandheder. En rambuk,
der er i stand til at nedbryde folks indgroede fordomme og få

dem til at lytte, som ellers intet vil have med os at skaffe. Vis-

domsordet er vor bedste missionær, lad os derfor passe på det,

lad os efterleve det.

I interviewet hedder det bl. a.: »Hvad er Visdomsordet?« -

»Det er en åbenbaring, der går ud på, at ingen mormon med
respekt for sig selv nyder alkohol, tobak, kaffe eller te. Men
det har også en positiv side, idet det anviser os at spise grøn-

sager og frugt, sørger for, at vi får rigelig sund søvn og bruger
visdom i alle livets forhold.«

Kt leksikon

Gennem årene har det været forbundet med næsten uover-

stigelige vanskeligheder at få redaktører af leksika til at op-

tage saglige artikler om Kirken. I begyndelsen af 1943 blev ar-

tiklen i ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA om mormonerne
oversat til dansk og udgivet i bogform under navnet »Sand-
heden om Mormonerne«. Artiklen var skrevet af senator Reed
Smoot, en af Kirkens apostle. Den er strengt saglig, og der
lægges ikke skjul på noget.

I en artikel i »Stjernen« vil vi forstå, hvor vanskeligt det var

og måske stadig er at få en saglig artikel om emnet optaget.

Denne artikel »Et Leksikon og dets Redaktion« følger her-

med:

»Ligegyldigt hvilket dansk konversationsleksikon man slår

op i, vil man under ordet mormonisme finde en artikel, der er

vrimlende fuld af fejl, misvisende oplysninger, manglende
kendsgerninger og ofte i en tendentiøs og latterliggørende

form. Har man tidligere troet, at et leksikons første og fornem-
ste opgave var at give så nøjagtige og objektive skildringer

som muligt, så tager man sig selv til hovedet, når man læser
danske leksikas artikler om mormonismen.
Da missionskontoret for et årstid siden erfarede, at H. Asche-

houg Dansk Forlag agtede at udsende en ny udgave af Vor
Tids Konversations Leksikon, rettede vi derfor henvendelse
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til forlaget om at have opmærksomheden henvendt på dette

forhold. Vi henvistes til værkets redaktør, magister Jørgen

Budtz-Jørgensen og havde derefter flere samtaler med ham.

Desuden førtes en omfattende korrespondance om spørgsmå-

let. Først påpegedes alle bevislige fejl i den gamle udgaves

artikel, og redaktøren lovede at lade oplysningerne gå videre

til artiklens redaktør, pastor Kaj E. Jordt Jørgensen. Da vi

havde på fornemmelsen, at dette kun ville hjælpe lidet, tilbød

vi selv at skrive artiklen, idet vi bemærkede, at vi naturligvis

var villige til at lade artiklen underkaste redaktionens bedøm-

melse og censur. Det svar, som redaktøren, magister Budtz-

Jørgensen, gav herpå, var i sandhed bemærkelsesværdigt: »Det

ville skam føre for vidt, hvis hvert enkelt samfund skulle have

lov til at skrive sin egen artikel. Det er der kun eet udenfor

Folkekirken, der får, nemlig katolikerne. Og de får det kun,

fordi de har så stor magt og indflydelse.«

En sådan udtalelse er muligvis udtryk for de faktiske for-

hold, ikke blot ved dette leksikon, men ved alle danske lek-

sika og måske også ved de andre oplysende organer, aviserne

og radioen? I så fald kan man ikke give meget for den tidli-

gere så berømmede danske liberalitet, for den højt priste tryk-

kefrihed og den enestående danske oplysning. Men forhåbent-

lig står det ikke så slet til alle steder?

Vi forlanger ikke at få lov til at fylde et leksikon med mange
spalter propaganda for vor Kirke. Det eneste, vi ønsker, er, at

de oplysninger, et leksikon giver om vort samfund, er fuldt

korrekte, og at de ikke giver et fortegnet og tendentiøst bil-

lede. Og vi forlanger bestemt, at kan vi ikke selv få lov til at

skrive artiklen om vor Kirke, fordi man er bange for, at vi skal

misbruge den derved viste tillid, så må der i hvert fald heller

ikke gives vore naturlige modstandere lejlighed til at øve di-

rekte propaganda imod os i de pågældende artikler. Hvorfor

skal en folkekirkepræst have lov til at skrive om mormonerne,

som han må betragte som en fare for sit samfund?

For at gøre det ypperligste kildeskrift let tilgængeligt for

alle, der søger fyldestgørende og rigtig besked om mormonis-

men, har vi i foråret udgivet en oversættelse af artiklen i »En-

cyclopaedia Britannica«, verdens førende leksikon. Denne
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oversættelse, »Sandheden om Mormonerne«, var inden det på-

gældende bind af Vor Tids Konversations Leksikon gik i tryk-

ken, tilstillet dets redaktion. Alt, hvad det førte til, var at der

blev sat et spørgsmålstegn efter en af de værste påstande i ar-

tiklen. Men hvor kan man vente andet af en leksikon-redaktør,

der arbejder under pres af landets to største kirkesamfund?«

Fem år alene

Den 5. december 1944 var det nøjagtig fem år siden de sid-

ste missionærer forlod Danmark. Som tidligere omtalt var det

anden gang Den danske Mission var uden missionærer fra

Amerika, men det var første gang, at der var gået fem år, si-

den Missionen havde haft forbindelse med Kirkens hovedkvar-

ter. I disse fem, lange år havde de danske søskende måttet

bære dagens byrde alene. En lang tid, en hård tid, men sam-

tidig en udbytterig tid, men lad os se, hvad »Stjernen« skriver

herom i december-nummeret fra 1944:

»Den 5. december var det fem år siden de sidste missionæ-

rer forlod Danmark, idet de da blev kaldt hjem af den ameri-

kanske regering og Kirkens første Præsidentskab. Siden Den
danske Missions oprettelse for ca. 100 år siden er det første

gang, Missionen ikke har været i forbindelse med Kirkens ho-

vedkvarter. De første to år havde vi nu og da forbindelse med
Kirken, men siden august 1941 har afbrydelsen været total.

Fem år er en lang tidsperiode, når man tager de usædvanlige

forhold i betragtning, som krig og besættelse har fremkaldt.

Det spørgsmål trænger sig naturligt på: Hvordan er de fem
år forløbet? Et spørgsmål, hvis besvarelse vil blive fulgt med
den største interesse af alle Kirkens medlemmer her i landet.

Der har naturligvis både været lyse og mørke sider, men trods

alt flest lyse. Vi må allerførst holde os for øje, at der er en

væsentlig forskel på i årevis at have en disponibel missionær-

styrke på 50-60 ældster og så være henvist til ingen eller kun

et par stykker. Missionærerne er dem, der hverver proselytter,

og når Missionen så pludselig bliver henvist til de lokale sø-

Den danske missions historie 20
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skendes hjælp og støtte, opstår der ret naturlig en difference,

der ikke er helt let at udligne, fordi missionærerne for det før-

ste har hele tiden til deres rådighed, og for det andet, fordi de

udelukkende er udsendt med det ene budskab: At forkynde

evangeliet og frelsesplanen.

Lad os da et øjeblik dvæle ved de positive sider, hvoraf der

trods alt har været flest. Med krigens begyndelse indtraf øje-

blikkelig store prisstigninger, knaphed på vore varer og andre

krigsbetonede økonomiske foranstaltninger. Dette ramte na-

turligvis også de sidste dages hellige her i landet, som i årevis

trofast havde betalt deres tiende, og hvis økonomiske grund-

lag ligesom alle andres blev stærkt rokket. Dette indvirkede

dog ikke på tiendebetalingerne, der siden 1934 har gennem-
gået en stadig udvikling, en fremgang, som i det nu forløbne

år har andraget godt 300 % i sammenligning med 1934. Denne
fremgang skyldes ikke alene den almindelige indtægtsforøgelse

i landet, men er et stærkt bevis på de helliges tro på og efter-

levelse af tiendeloven. Fasteofferet har trods det, at vi så godt

som ingen missionærer har haft, holdt sig på samme niveau

som i årene 1935 og opefter.

Ifølge statistiske beregninger foretaget i året 1938 fremgik

det, at tiendebetalingen og aktivitet i Kirken stod i forhold til

missionærernes antal, hvad man naturligvis ikke forbavses så

meget over. Denne statistik har for Den danske Missions ved-

kommende vist sig ikke helt at holde stik på de forskellige

områder, hvad der igen skyldes, at Kirkens ledere har været

på deres plads og fulgt i missionærernes gode fodspor. Vi kan

da slå fast, at evnen til at lede og styre har nået en blomstring

som aldrig før i Den danske Missions historie for de lokale

brødres vedkommende, et forhold, som vi må være Herren

yderst taknemmelig for. Personligt tror jeg, at Den danske

Mission har flere dygtige medlemmer end nogensinde før, og

hvis virke selvfølgelig vil betyde en del for Kirken i fremtiden.

Et andet område, hvor Kirkens medlemmer i Danmark har

gjort en god indsats, er Visdomsordet, idet erfaringen har vist,

at de hellige overholder denne lov i det store og hele. Vi ved,

at det er en meget nødvendig lov at overholde, især i tider

som disse, hvor sygdomme vil gå over jorden. Glem aldrig for-
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jætteisen, der er givet i Visdomsordet, hvor Herren siger: »Og
de skulle finde visdommens og kundskabens skatte, ja, skjulte

liggendefæ; de skulle løbe og ikke blive trætte, og de skulle

gå og ikke blive matte, og jeg, Herren, giver dem den forjæt-

telse, at dødens engel skal gå dem forbi, ligesom Israels børn,

og ikke ihjelslå dem.«

Den danske Mission kan nu klare sig selv økonomisk, hvad
jeg tror aldrig har været tilfældet før, hvor Kirken her i lan-

det stadig modtog tilskud fra Amerika, noget, som vi under
de nuværende forhold ikke har fået siden august 1941, da vi

modtog de sidste penge fra Salt Lake City. Jeg takker Her-
ren for de gode og trofaste søskende, som har været med til

at opretholde Missionen. Vi kan ikke være Herren taknemme-
lig nok for dette.

I januar måned i år påbegyndte Missionærforeningen igen

sit arbejde efter at det havde ligget stille i nogle år. Dens virk-

somhed har været til megen glæde og velsignelse for Kirkens

medlemmer, idet det i kraft af foreningens økonomiske hjælp
har været gørligt at udsende indtil nu fire missionærer. Siden

missionærernes hjemrejse har vi haft otte missionærer ude at

forkynde Jesu Kristi evangelium, og hvad det vil komme til at

betyde for Kirken engang i tiden, kan vi slet ikke helt overse

endnu. Og dog, hvis det bliver en almindelig regel at sende
vore unge søskende på mission, vil det betyde en uanet styr-

kelse af Kirken her i landet.

Vi har også i de forløbne fem år været i stand til at holde
vore kirker og bygninger i forsvarlig stand, selv om omkost-
ningerne derved har været store. I Aarhus blev forhusene helt

revet ned, og grunden således frigjort, så at den nu fremtræder
som et smukt beplantet areal og have. Selve kirken i Aarhus
er også blevet meget forbedret, idet der er blevet lavet en hel

ny og kønnere hovedtrappe. Forbedringer og nødvendige re-

parationer er ligeledes blevet foretaget i alle vore kirkebygnin-

ger landet over.

Den største oplevelse i 1944 og måske i hele Missionens hi-

storie var generalkonferencen, der blev afholdt i København
i juni måned til minde om profeten Joseph Smiths martyrdød.
Trods vanskeligheder og utrygge forhold strømmede de hel-
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lige til fra fjern og nær for at overvære denne mindehøjtide-

lighed, der i alle enkeltheder forløb strålende og var en magt-

fuld manifestation af de helliges tro på og kærlighed til deres

Kirke. Aldrig nogensinde vil de, der overværede afsløringen

af det skønne relief, udført af broder Michael Giessing, Aal-

borg, glemme det gribende øjeblik, da klædet blev trukket til

side, og profetens kendte træk åbenbaredes for os. En følelse

af samhørighed og kærlighed til evangeliet var det, der præ-

gede alles ansigter, da man med tårer i øjnene sang den evigt

unge og altid lige dejlige sang: »Hav Tak for Profeten, du
sendte«.

Under generalkonferencen lykkedes det os at komme i kon-

takt med pressen som ingensinde før; stort opsatte artikler,

lange interviews og iøvrigt megen omtale kendetegnede for

en stor del aviserne i de dage. For første gang lykkedes det og-

så at blive omtalt i radioen, hvor generalkonferencen blev om-
talt ikke mindre end tre gange. Små landvindinger, og dog ba-

ner de vejen for større.

Også på anden måde har der været gjort en indsats med
hensyn til det oplysende arbejde: Ved gentagne henvendelser

og kritik er det lykkedes os at opnå en ikke ubetydelig indfly-

delse på det, vore leksika skriver om mormonismen (og der-

igennem på, hvad der i det hele taget skrives om os) . Således

lykkedes det at få Vor Tids Konversations Leksikon til at fore-

tage rettelser i den nyligt udsendte udgave. Hasselbalchs Lek-

sikons artikel fik vi tilladelse til at foretage rettelser i før tryk-

ningen, og i det leksikon, som forlaget Danmark i øjeblikket

udgiver, skal vi selv skrive artiklen om mormonerne! - Endvi-

dere fik vi udgivet sidste år til salg gennem alle Danmarks
boglader et virkeligt kildeskrift, hvor skribenter og andre kan

få korrekte og utendentiøse oplysninger: »Sandheden om Mor-
monerne«. Et sådant skrift har ikke tidligere foreligget på
dansk. - Endelig er der rettet henvendelse til en del aviser,

blade, institutioner og andre, som har bragt urigtige oplysnin-

ger om mormonismen. Her har ovennævnte »Sandheden om
Mormonerne« været et godt aktiv.

De her omtalte ting var de positive sider, men i al glæden
må vi naturligvis heller ikke glemme de mindre lyse, som og-
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så bør påtales, da der ellers ikke vil være mulighed for frem-

gang på disse områder. Som følge af missionærernes bortrejse

har gudstjenesterne søndag aften i de allerfleste grene, måske

med en enkelt undtagelse, ikke været så godt besøgt som før.

Dette skyldes i første række missionærernes fraværelse, da dis-

se jo bragte mange venner med sig. Her har det skortet på sø-

skendes vilje og evne til at medbringe deres naboer, venner

og bekendte. Med hensyn til korene har disse i flere grene ikke

været så stabile som før i tiden, idet det har skortet på solida-

ritetsfølelsen hos enkelte af korenes medlemmer, idet de ikke

har følt det som en absolut pligt at overvære øvelserne og

gudstjenesterne søndag aften. Et kor kan være den bedste

missionær, en gren har. Utallige er de mennesker, som er ble-

vet grebne af vore sange, og derigennem senere blevet med-

lemmer af Kirken. Alle kormedlemmer bør erindre dette, at

de i virkeligheden udfører missionærarbejde.

Ungdomsarbejdet har også lidt meget ved missionærernes

afrejse, idet disse især fik mange fremmede unge venner med
til ungdomsmøderne, og dog har vi alle mulige betingelser

for at skaffe mange unge til disse møder, hvis vi selv vil, idet

vort program er af en sådan art, at det vil tiltale enhver god

ung mand og kvinde. Men det ligger i bestyrelsernes hånd
fuldt og helt at udarbejde sådanne programmer, der vil træk-

ke fulde huse. Hvis ungdomsforeningerne vil lægge sig mere

efter gode og lødige skuespil og i det hele taget i aktiviteterne

holde en vis kunstnerisk standard, da vil ungdomsarbejdet og-

så blomstre som tidligere.

Vi har i de forløbne fem år i højeste grad savnet samkvem-
met med vore nordiske broderlande, et samkvem, der før i ti-

den virkede stimulerende. Vi håber dog, at vi i meget nær
fremtid atter vil kunne optage dette samarbejde. Ideen om et

skandinavisk ungdomsstævne ligger lige for og vil få stor-

mende tilslutning og blive en virkelig attraktion, hvor det end

afholdes.

Siden krigen har Den danske Mission ikke haft besøg af Kir-

kens generalautoriteter, hvad der før i tiden var et af Missio-

nens største lyspunkter. Det at kunne byde velkommen til en

Herrens apostel var for de hellige en virkelig oplevelse, der
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skaffede dem mange lykkelige timer, og som yderligere styr-

kede deres vidnesbyrd om guddommeligheden af de sidste

dages store værk.

Et mørkt punkt i denne tidsperiode har været de stadigt sti-

gende trafikvanskeligheder, der i allerhøjeste grad har vanske-

liggjort samarbejdet mellem distrikter og grene, et samarbejde,

der ville have virket meget stimulerende, dersom det kunne
være blevet ført ud til større fuldkommenhed, men som netop

på grund af rejsevanskeligheder og restriktioner har været
indskrænket til et minimum.
De her omtalte mindre lyse sider ved arbejdet i Missionen

skyldes i nogen grad de herskende forhold med besættelse,

undtagelsestilstand og de øvrige urolige forhold. Men som De
vil se, kære læser, opvejer de lyse sider langt de mørke, og jeg

føler trang til gennem disse linier at sige alle Kirkens med-
lemmer og vore mange venner hjertelig tak for den tid, der
er forløbet. Det har været en glædens og inspirationens tid,

selv om der nu og da har været mange problemer at løse, ikke

alle lige lette, men løst er de dog blevet. Lad os i denne stund
ikke glemme at opsende vor inderligste tak og pris til Giveren
af alt godt, vor himmelske Fader.«

Orson B. West

Generalkonference

Den største begivenhed i året 1944 var afgjort generalkon-

ferencen til minde om profeten Joseph Smiths martyrdød den
27. juni 1844. Den blev afholdt i København og havde samlet

deltagere fra hele landet. Der var stadig krig og besættelse,

men intet kunne hindre Kirkens medlemmer i at samle sig i

Danmarks hovedstad. Og så ville skæbnen, at københavnerne,
uden selv at vide det, kom til at fejre mindet om profeten Jo-

seph Smiths død på en måde, der var mange gange mere stor-

slået, end vi selv nogensinde kunne have drømt om at fejre

den. Og dagene omkring hundredåret blev så begivenheds-
rige, at de vil gå over i historien og aldrig blive glemt af dem,
som oplevede dem.
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Tirsdag, onsdag og torsdag aften den 27., 28. og 29. juni

flammede hundreder af bål i Københavns gader - ganske vist

ikke for profeten, men for at varsle om den kommende gene-

ralstrejke, der var rettet mod den tyske besættelsesmagt.

Til trods for alle vanskeligheder lykkedes det at gennem-

føre alle møder med undtagelse af Missionærforeningens man-

dagsmøde og afslutningsfesten. Det kan passende tages - som
det blev sagt ved indledningen til minde-gudstjenesten - som
et yderligere bevis på, at Gud ikke lader sit værk standse. Det
ruller fremad trods krig, spærretid og alle andre restriktioner.

Konferencen indledtes søndag den 25. juni om morgenen
med et præstedømsmøde, som havde samlet 69 deltagere,

hvoraf 50 var ældster. Der blev holdt yderligere to møder, det

ene om formiddagen, som havde samlet omkring 250 delta-

gere. Mødet sluttede meget passende med afsyngelsen af san-

gen »Brudte ere mørkets lænker«. Gudstjenesten om aftenen

kunne ikke indledes med to mere passende sange end »Kom
Hellige« og »Hav Tak for Profeten«, som straks anslog mødets

stemning.

Et skuespil om Joseph Smith blev opført mandag aften. Det
havde været meningen at opføre samme to gange, men da der

var blevet indført spærretid, kunne stykket kun opføres een

gang denne aften, men opførtes endnu engang om torsdagen.

På selve mindedagen, tirsdag den 27. juni 1944, afsløredes

en meget smuk mindetavle i den nydeligt pyntede kirke i Kø-

benhavn. To sange blev afsunget »Hvilken smuk og yndig

morgen« og »Da du styrket fra dit leje«. Efter sangene gik

man ud i forhallen og tog opstilling med front mod den tildæk-

kede mindeplade. Dernæst blev første vers af »Hav tak for

profeten« afsunget, hvorpå forhænget blev draget til side og

åbenbarede marmorpladen med profetens relief og den myn-
dige inskription:

JOSEPH SMITH
1844 - 27. JUNI - 1944

PAA HUNDREDAARSDAGEN FOR
PROFETENS MARTYRDØD SATTE

KIRKENS MEDLEMMER I DANMARK
DETTE MINDE
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Der var meget stærk bevægelse blandt de tilstedeværende

søskende i dette øjeblik. Intet øje var tørt, selv store og stærke

mænd var grebet af situationen og stod med tårerne løbende

ned over kinderne.

Derefter blev salmen »Priser Profeten« afsunget, og billed-

huggeren, broder Michael Giessing fra Aalborg, fik ordet.

Den egentlige mindehøjtidelighed fandt sted allerede kl. 17

af hensyn til den indførte spærretid, men alligevel var salen

fyldt til sidste plads, Missionspræsidenten holdt en mindetale

over profeten og fortalte om hans opvækst, hans syn og Kir-

kens oprettelse og om den skæbnesvangre 27. juni 1844. Da
han kom til beretningen om Joseph Smiths anmodning til John

Taylor i fængselet om at synge sangen »En stakkels sorgbe-

tynget mand« afbrød han sin tale, og kgl. kammersanger Einar

Nørby sang denne sang, akkompagneret af sin frue, Guldborg

Nørby, og ledsaget af koret.

Missionspræsidenten fortsatte talen med beretningen om
mordet på profeten og hans begravelse i hemmelighed på et

ukendt sted. Her afbrødes talen påny af herr Nørby, som sang

den skønne sang, der er skrevet af en af Joseph Smiths sønner

om hans faders grav: »I en ukendt grav«. På dette tidspunkt

var der vist ingen i salen, der generede sig for at 'vise sin be-

vægelse. Det var en oplevelse af den slags, som man aldrig

glemmer.

Efter at missionspræsidenten havde afsluttet sin tale, sang

Einar Nørby sammen med koret den glædesfyldte »Han le-

ver, vor Forløser stor«, og endelig koret: »De, som sår med
tårer«. Efter dette var der et lille mellemspil, som påny vakte

stærk bevægelse: Kordirigenten, broder Edmund Kaiser, vend-

te sig mod korets tidligere dirigent, broder Valdemar Jacob-

sen, der næsten komplet lammet var kørt ind i salen i rulle-

stol, med ordene: »Broder Valdemar Jacobsen! Koret vil gerne

have lov at takke dig, fordi du har skænket det denne dejlige

sang.« En buket blev derefter overrakt den syge.

Mødet kunne ikke sluttes mere passende end at forsamlin-

gen sang »Kom Hellige« stående.

Som sagt, denne generalkonference skal længe mindes af

alle, der overværede den. Den blev afholdt midt i krigens og
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besættelsens mørke dage, men glemt var overgreb, misbrug og
knægtelse af al frihed, og i disse få dage viste de danske sø-

skende, at deres kærlighed til og forståelse af evangeliet var

det, der holdt dem oppe. De havde ikke svigtet; tværtimod
var de vokset med opgaven og stod som oprigtige, ærlige og
gudhengivne medlemmer af Kirken.

Danmark frit

Det nye år 1945 kom, og der var stadig ingen fred i verden,

men der var sikre tegn på, at enden snart ville komme. De
allierede styrker vandt den ene sejr efter den anden. I slutnin-

gen af april og i begyndelsen af maj var det kun et spørgsmål
om dage eller timer, når det hele ville være forbi. Den skønne-

ste dag i Danmarks historie var måske den 4. maj om aftenen,

da det forjættende budskab lød fra B. B. C. i England, at de
tyske styrker havde overgivet sig betingelsesløst bl. a. i Dan-
mark. Vi, der oplevede disse få minutter lyttende til radioen,

skal aldrig glemme det. Som ved et trylleslag fyldtes gaderne
med tusinder af mennesker, som bogstavelig talt jublede og
sang af sand glæde. Det tyske mareridt var forbi, de fem for-

nedrelsens år var til ende, frihedens sol var atter steget op på
himmelen i al sin skønhed og glorie. Mørklægningsgardi-
nerne blev revet ned - og ganske spontant gav folk luft for de-

res følelser, deres glæde, deres uendelige lykke. I København
åbnedes kirkesalen på Priorvej, og lysene fra de skønne pris-

mekroner strålede ud på gaden, og der blev holdt en improvi-

seret gudstjeneste, som samlede mange mennesker fra gaden.

I en artikel i »Stjernen« under overskriften »Fred« skrev

missionspræsidenten følgende:

»Den altoverskyggende begivenhed i månedens løb var bud-
skabet om freden, der endelig efter fem lange år atter var

kommet til vort fædreland. Vi vil aldrig glemme fredag den
4. maj, da de forjættende ord fra B. B. C. i London spredtes

ud over hele landet i løbet af ganske få minutter. En jubel

som ingensinde før steg op fra hundrede tusinder af struber,

Den danske missions historie 21
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frihedens sol var atter steget op på himmelen, og vi nød den
i fulde drag og med begærlighed, som kunne vi ikke få nok.

Vi takker Herren, fordi vi fik lov til at opleve denne dag,

vi takker ham, fordi han beskyttede os gennem de trange år,

og vor medfølelse samler sig om dem, der måtte lide så meget
og for dem, der faldt for Danmarks sag.

Og så kommer vi forhåbentlig inden længe til atter at få

forbindelse med Amerika og komme i kontakt med Kirkens

hovedkvarter. I tre år har vi overhovedet ingen forbindelse

haft med dette, og vi glæder os naturligvis til atter at genop-
rette den.

Jeg vil benytte lejligheden til at takke Kirkens medlemmer
og venner i Danmark for støtte og hjælp under krigen. Det har

været til stor opmuntring for mig.

Herren velsigne og bevare os.«

To tragiske dødsfald

Desværre markeredes fredsslutningen for Kirkens vedkom-
mende i Danmark af to tragiske dødsfald, som begge ramte
den lille Silkeborg Gren. Den 9. april, på Danmarks skæbne-
dag, fandtes Poul Møller Rasmussens lig i Frederiksholms Ka-
nal i København, efter at han i måneder havde været »under
jorden« på grund af en vennetjeneste overfor en forfulgt kam-
merat og en stikkers samvittighedsløse angivelse.

Den 7. maj blev Arly Hess Thomsen skudt ned bagfra af

to tyske vagtposter, som han lige havde forladt efter en sam-

tale.

To unge mennesker, henholdsvis 24 og 21 år, måtte lade li-

vet i frihedskampens allersidste tid, Arly endda efter at freds-

slutningen var en kendsgerning og Danmark atter var frit.

Man har svært ved at fatte denne tilsyneladende menings-
løshed, der kræver livet af to af vor Kirkes unge mænd i en
tid, hvor vi synes, at vi mere end nogensinde tidligere har brug
for al den friske arbejdskraft i Kirkens tjeneste, som på nogen
måde kan fås. Men vi bøjer vore hoveder i ydmyg tro på For-

synets alvidende retfærdighed, og vi trøster os med, at der
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måske på den anden side venter en større opgave for de to,

som vi nu må savne.

Poul Møller Rasmussens begravelse formede sig ganske
enestående. 5000 mennesker var samlet i kapellet og ud over

kirkegården, og et meget stort antal blomster og kranse dæk-
kede kapellets midtergang. Borgmester Aaboe Sørensen talte

ved graven og bragte Silkeborg bys hilsen og tak, og kolleger

til afdøde rejste en mindesten på graven.

Arly Hess Thomsen begravedes under Kirkens ledelse søn-

dag den 13. maj.

Denne begravelse blev også af store dimensioner. Ca. 800

mennesker fyldte Kapelkrematoriet, og mange måtte stå på
trappen og helt ude på Kirkegårdspladsen. Ældste Jes P. Jes-

sen talte her, mens distriktspræsident Thorvald
J. Jensen talte

ved graven, hvor taler ligeledes holdtes af en repræsentant for

Frihedsbevægelsen samt borgmester Aaboe Sørensen. En min-
desten blev sluttelig afsløret på graven.

Æret være deres minde!

To interessante datoer

5. december 1939 - 14. maj 1945

To historiske datoer, som hver for sig betegner indlednin-

gen til en ny periode, hver for sig modtaget med spændt for-

ventning, men med den store forskel, at den første betegnede
begyndelsen af et tidsafsnit, som mødtes med en knugende
utryghed, mens den anden modtoges med en følelse af, at nu
gik vi bedre tider imøde.

Den første dato er den dag, da præsident Mark B. Garff

sammen med de to sidste missionærer forlod Danmark.
Den anden dato, mandag den 14. maj 1945, stod igen en æld-

ste fra Amerika på talerstolen i kirken i København. Tidligere

missionær i Sverige, nu korporal i den amerikanske hær,
Wayne Blomquist, var med sit kompagni blevet stationeret i

København. Broder Blomquist var af svensk afstamning, og
han blev modtaget med jubel af søskende i København som
budbringeren af den nye tid.
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Endnu et dødsfald

Et andet trist dødsfald ramte en af Kirkens unge. Chr. Hyl-

len Sørensen fra Aalborg var ansat på galeasen »Prior«, og
denne blev minesprængt ud for Lyngsaa, 6-8 km syd for Sæby.
Christian blev kun 19 år. Han var eneste søn af broder og sø-

ster Sardus Sørensen i Aalborg.

Amerikansk broder
begravet i Danmark

En ung amerikansk flyver, Grant Tucker fra Salt Lake City

og medlem af Kirken, blev skudt ned over Assens i februar

1944. Hans grav blev indviet den 29. oktober 1945. »Stjernen«s

referat af denne begivenhed følger hermed:
»Mandag den 29. oktober 1945 står for eftertiden skrevet

som en mindedag i Den danske Missions og Odense Grens hi-

storie.

På denne dag indviedes af missionspræsident Orson B. West
og i overværelse af to danske ældster og to danske borgere en

af Israels ældsters grave på kirkegården i den lille fynske by
Assens.

Dagen er historisk, fordi det drejede sig om indvielsen af

ældste Grant Tuckers sidste hvilested på denne jord.

Ældste Tucker gjorde tjeneste som staff-sergeant i U. S. Air

Force, og blev som sådan skudt ned den 20. februar 1944 på
en flyvning over Fyn på vej mod et mål i Tyskland.

Han faldt på sin forpoststilling i kampen mod det onde og
for frihedens sag.

Dagen den 29. oktober blev en stor og vidunderlig dag for

os, der havde det privilegium at være med. Vejret var smukt
og friskt. Intet mindede os om død og forkrænkelighed. Or-

dene »Dette er det evige liv, at kende dig, den eneste sande
Gud« og »Død, hvor er din brod?« randt os snarere i hu end
sorg og græmmelse, og dette var og er ikke, fordi broder
Tucker stod os fjernt. Han var vor broder. Han var en ældste
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i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Ud fra dette ind-

tryk og i dette indtryks ånd af højtid blev indvielsen foretaget.

Da vi tre ældster ankom til Assens, opsøgte vi kredslæge

Forsberg, hvis hustru står i spidsen for en komité, der frivilligt

har påtaget sig omsorgen for og vedligeholdelsen af allierede

flyveres grave. Fruen var desværre ikke selv til stede, men
med stor elskværdighed indbød kredslægen os til at køre med
sig i sin vogn til kirkegården. Vi havde desuden selskab af

kordegnen fra Folkekirken.

Ankommet til kirkegården blev vi straks vist hen til det

store, smukt anlagte gravsted. Under en smuk grønsvær med
enkelte blomsterrabatter lå støvet af de mænd, der stod og
faldt på deres poster, for at fribårne mennesker ikke skulle

falde i trældom.

Vi lagde en krans af det danske efterårs blomster på ældste

Tuckers og hans kammeraters grave. Vi vidste ikke nøjagtigt,

hvor broder Tucker lå mellem sine kammerater, men vi vid-

ste, at vi ville glæde hver far og mor til en af disse, og vi ved,

at forældrene til de mænd og drenge, der faldt på den plads,

de var stillet på, er knyttet sammen med bånd, der rækker
over havene og gravene, og vi vidste, at Guds Ånd var med os,

Præsident West indviede graven. Andægtigt og stille for-

muleredes ordene. Andægtigt, stille og grebne af øjeblikkets

højtid stod vi og vore to venner. Vi brødre kunne ikke frigøre

os fra den tanke, at broder Tucker så os, hørte os og forstod

os, men vi var lykkelige ved tanken, fordi den talte om noget
stort, som skulle komme, ved Guds almagt.

Ældste Peter Olsen, Esbjerg, filmede graven og vort selskab

samt flere partier af den lille kirkegård i den danske by, der
fik lov til at tage en af Israels ældster i sit moderskød.
Og tværs over det store hav rækker vi vor hånd til broder

og søster Tucker, Salt Lake City, som har mistet en kær søn
og siger: Gud velsigne eder!«

Gavepakker fra Amerika

Efter den anden verdenskrigs afslutning var der i mange
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lande i Enropa mangel på fødevarer og andre nødvendigheds-
artikler til livets ophold. Kirken i Amerika sendte store forsy-

ninger af velfærdspakker til de forskellige missioner, og der-

iblandt også den danske. Ganske vist havde Danmark ikke

lidt så meget under krigen og besættelsen som mange andre
lande, men alligevel tiltrængtes mange varer. Derfor kom Kir-

kens gaver i form af 5000 pakker til Den danske Mission som
en himmelsendt gave, der blev modtaget med åbne arme og
oprigtig glæde af de hellige. I en artikel opsummerer missions-

præsidenten denne Kirkens gestus i følgende ord:

»Som de fleste medlemmer vil vide har Kirken i Amerika
sendt Den danske Mission og dens grene hundreder af pakker
til uddeling blandt trængende medlemmer. Gennem disse få

linier ønsker jeg på Missionens vegne at sende vor hjertelig-

ste tak til vor Kirke for denne storslåede gestus, der er et strå-

lende eksempel på Kirkens offervilje og dens glimrende orga-

nisation. Vi sender i tankerne de hjerteligste hilsener til de
mange ukendte søskende, der har ofret tid og penge på dette

storstilede foretagende.

Indholdet af pakkerne er særdeles godt. Der findes mange
ting, som vi ikke har været i stand til at købe igennem flere

år, selv om vi har stået med pengene i hånden. Selv om tran-

gen i Danmark naturligvis ikke er så stor som i mange andre
lande, er gaverne dog i stand til at sprede megen glæde og
opmuntring hos alle. Og hvad tøj og manufakturvarer angår
er de fleste vel »trængende«.

Det er mit inderlige håb, at modtagerne vil vise deres på-

skønnelse gennem endnu bedre virke for Kirken, som vi føler

os så fast knyttet til. Gud velsigne Kirken for dette storslåede

arrangement, der vil bringe glæde og fornyet håb til hundreder
af hjem, ikke alene i dette land, men overalt, hvor krigens

hærgen har raset.

Et lille uddrag af et brev, jeg har modtaget, viser tilstræk-

kelig tydeligt, hvad en pakke har bragt af glæde til et hjem:
»Mange tak for brevet og allermest tak for pakken, vi mod-

tog fra Amerika. Min kone blev så lykkelig, at hun græd af

glæde og sender sammen med mig vor hjerteligste tak, som vi

håber, De vil sende videre. Min kone siger, det var den stør-
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ste glæde, hun har haft siden 5. maj. Vi er lykkelige og Kirken

megen tak skyldig.«

Herren velsigne sin store Kirke på Jorden!«

Første a postelbesøg efter krigren

Det sidste apostelbesøg i Danmark fandt sted i efteråret

1939, da ældste Joseph Fielding Smith sammen med sin hu-

stru, Jessie Evans Smith, aflagde besøg i Missionen. I seks år

havde ingen af de europæiske missioner haft besøg af en ge-

neralautoritet, besøg, der gang på gang vakte glæde hos de
hellige. Endelig, efter over seks års forløb fik Danmark atter

besøg af en Herrens apostel i form af ældste Ezra Taft Ben-
son, der besøgte København i dagene 15.-19. februar 1946.

Det blev igen en oplevelse af de helt store. Vi gengiver refe-

ratet fra »Stjernen«:

»Den europæiske missionspræsident, ældste Ezra Taft Ben-
son, besøgte København i dagene 15.-18. februar 1946.

Selve det, at vi igen havde besøg af en udsending fra det

amerikanske hovedkvarter, viste, at forholdene er ved at kom-
me i lave igen efter krigens tunge år. Men omstændighederne
ved apostlens ankomst viste, at helt i lave er alting ikke end-

nu! Og en beskrivelse af disse omstændigheder må nødvendig-
vis med i et referat af begivenheden - også af hensyn til ef-

tertidens historikere.

Fredag den 8. kunne »Politiken« ved opslag i sine vinduer

på Rådhuspladsen meddele, at en mormon-apostel i næste uge
ville komme til København. Lørdag aften meddelte »Pressens

Radioavis«, at den europæiske missionspræsident over mormo-
nerne ville komme til København i næste uge. Da Missions-

kontoret ikke kendte noget hertil udover, at præsidenten ved
første lejlighed ville aflægge samtlige missioner besøg, fore-

toges en undersøgelse, der viste, at meddelelserne stammer fra

Reuters Bureau, som havde dem direkte fra Amerika. Der
måtte altså være noget om det!

Endelig kom så den forsinkede meddelelse fra London om,
at præsidenten kunne ventes torsdag eftermiddag med flyve-
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maskine fra London, og at han ville blive til lørdag for så at

tage direkte til Stockholm! I hast blev et møde arrangeret til

fredag aften (og Genealogisk Forenings møde denne aften

blev aflyst) og meddelelse herom skrevet og duplikeret til ud-

sendelse til alle grenens medlemmer. Efter intuition hos mis-

sionspræsident Orson B. West holdtes denne meddelelse imid-

lertid tilbage til onsdag, og en telefonopringning fra London
og senere et telegram fra Amsterdam gav snart grunden: Præ-
sidenten kunne ikke være fremme før lørdag eftermiddag og
ville så blive til mandag!

Efter at mødedagen var rettet til søndag, sendtes så medde-
lelserne ud, og alt blev gjort klar til at afholde et stort festligt

møde til søndag aften. Og alle var glade over at få 2 dage
ekstra til forberedelserne.

Fredag aften kom så sensationen! Klokken 19 ringede tre

herrer på døren til Missionshjemmet: Apostel Ezra Taft Ben-
son, hans sekretær, Frederick W. Babbel, og feltpræst, kaptajn

Howard C. Badger! Missionspræsidenten var ikke hjemme, og
søster West var slet ikke forberedt på invasion på dette tids-

punkt! Men alt blev naturligvis klaret på bedste måde, og
præsident Benson viste sig som den, der kunne tage situatio-

nen med humør og største elskværdighed. Det havde vist sig,

at flyveforbindelsen fra Amsterdam, hvor præsidenten var, til

London havde svigtet, således at det ikke havde været muligt

for ham først at tage til London og derfra nå til København
lørdag. Og for ikke at ødelægge mødet søndag, havde det så

været nødvendigt at tage med flyvemaskine direkte til Køben-
havn - og på den måde komme en dag før anmeldt!

Heldigvis lykkedes det at holde den tidlige ankomst hem-
melig for pressen, idet meddelelsen ønskedes forbeholdt de
store morgenblade søndag og Pressens Radioavis lørdag aften.

I »Aktuelt Kvarter« bragtes et interview med præsidenten, op-

taget i »Mormon-Kirken« på Borups Allé i København, som
speakeren Gunnar Nu-Hansen sagde. I udsendelsen, der va-

rede ca. 5 minutter, lykkedes det præsident Benson at få evan-

geliet forkyndt for størstedelen af Danmarks befolkning, idet

han kraftigt pointerede, at mormonismen er en kristen religion.

Lørdag aften kl. 18,30 var pressen inviteret til reception, og
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dette resulterede i interview med præsident Benson i »Natio-

naltidende« og »Berlingske Tidende«. Lørdag eftermiddag

havde »Morgenbladet« bragt en omtale af præsidenten på
grund af de tilstillede meddelelser. Lørdag og søndag deltes

hundreder af løbesedler ud i kvarteret.

Der var således lagt op til en stor dag. Og det blev det!

Skønt formiddagsmødet ikke var offentligt bekendtgjort, var

den store kirkesal på det nærmeste fyldt, så talrigt var søsken-

de mødt op. Og da døren efter nogle minutters præluderen gik

op, og apostlen sammen med missionspræsident West og præ-

sidentens to ledsagere trådte ind, rejste hele forsamlingen sig

spontant og i ærbødig og kærlig hilsen. Mens orglet spillede

»Kom Hellige« blev præsidenten, og med ham os alle, stående
- og bevægelsen var tydelig nok lige stor på begge sider.

Efter velkomstord af grenspræsidenten og søster Eva M.
Gregersen på engelsk overtog søndagsskolen mødet med pro-

gram, administrering af nadveren o. s. v. som sædvanlig. Un-
der programmet fik præsidenten ordet og talte til børnene, så

deres øjne strålede, og evangeliet fik nyt lys i hans levende

fortolkning.

Børnene fik så lov at gå til deres klasser, og de tre tilrejsende

brødre talte til forsamlingen. Det var kærnefulde ord, der lød,

og vi glædede os alle over, at forbindelsen nu igen var etable-

ret med hovedkirken derovre i Bjergenes- Dale.

Udenfor vajede »Dannebrog« og »The Star Spangled Ban-
ner« side om side - inde var salen enkelt og smukt pyntet med
silkeflag, grene og blomster, og mindetavlen for Joseph Smith
var smykket med blomster.

Og så mødet søndag aften.

Allerede tidligt inden mødet fyldtes salen, og det blev nød-

vendigt at stille 50 lejede stole ind, og da mødet skulle be-

gynde, måtte folk rykke sammen og bænke bæres ind. Da præ-
sident Benson trådte ind, kunne han således se udover en sal,

der var så tæt pakket, som det overhovedet var muligt. Almin-
deligvis rummer salen 250 siddepladser. I aften var der 515
tilstede!

Mandag morgen bragte »Politiken« et stort referat af afte-
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nen, ikke særligt nøjagtigt, men absolut venligt indstillet og

af god virkning.

Mandag aften tog gæsterne af sted med nattoget til Stock-

holm.

Eventyret var forbi.«

Første missionærer siden krigren

Siden missionærerne blev kaldt hjem i 1939 havde Danmark

ikke haft missionærer fra Amerika, men så skete det igen. Den
22. maj 1946 ankom Chris A. Petersen og hustru fra Centerfield

i Utah. Ældste Petersen havde i mange år været biskop i Cen-

terfield, hvor han og hans hustru havde gjort meget for Kir-

ken gennem årene. De nye missionærer blev modtaget med
åbne arme af søskende og venner, hvis hjerter de snart vandt

ved deres venlige væsen.

Den 17. juli ankom den nye missionspræsident til Køben-

havn. Det var en gammel kending af de danske søskende, nem-

lig Alma L. Petersen fra Ogden. Præsident Petersen virkede

som missionspræsident fra 1934-1937; han kom alene denne

gang, idet søster Eliza Petersen, hans hustru, kom senere. Nu
var forbindelsen med Kirken i Amerika fuldt oprettet, og snart

begyndte missionærer at komme til Danmark i stort antal, og

deres nærværelse mærkedes snart, idet mange sluttede sig til

Kirken de følgende år.

Km i i;'rationen tag'er fat

I slutningen af 1946 og begyndelsen af 1947 begyndte en

længsel efter at samle sig med de hellige i Zion at gøre sig

gældende blandt søskende i Danmark. Mange af de udvan-

drede havde været medlemmer af Kirken i mange år, flere af

dem var endog født i Kirken. De følte trang til at gå gennem

Herrens Hus og udføre arbejde for deres afdøde slægtninge,

noget, som de ikke kunne gøre i Danmark. Det var et hårdt
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slag for de forskellige grene at skulle undvære så megen ar-

bejdskraft, medlemmer af Kirken, der havde værev skolet i

præstedømmet og Kirkens arbejde i det hele taget. Men hel-

digvis kom der mange nye medlemmer til, der udfyldte de ga-

bende huller. Havde mange af emigranterne vidst, at der i lø-

bet af forholdsvis kort tid ville blive bygget templer i Europa,

er det ikke sikkert, at så mange havde fulgt deres indre stem-

me om at udvandre. De mange hundrede hellige, der forlod

Danmark i årene efter afslutningen af den anden verdenskrig,

ville ganske givet have været af den største betydning for Mis-

sionen og dens arbejde, folk, der kendte Kirken i enkeltheder,

og som kunne forsvare troen med intelligens og med hjertet.

Tiden var igen kommet, da der skulle finde et missionspræ-

sidentskifte sted. Præsident Alma L. Petersen havde præsideret

over Missionen siden juli 1946, bistået af sin hustru, Eliza Pe-

tersen og deres datter Lillian. Den 15. juli 1949 ankom den
nye præsident og hans familie til Danmark. Præsident Edward
H. Sorensen havde udført en mission i Danmark i tyverne og
havde i mellemtiden været aktiv i Kirken i Amerika, bl. a. som
biskop for Cannon Ward i Salt Lake City. Han var ledsaget

på denne mission af sin hustru, søster Minnie B. Sorensen og
deres fire børn, tre døtre og en søn.

Jubilæumsåret

Den 14. juni 1950 var det nøjagtig 100 år siden apostel Era-

stus Snow og de første missionærer kom til Danmark for at

åbne Den skandinaviske Mission med hovedsæde i Køben-
havn. Det var selvfølgelig kun naturligt, at dette 100 års jubi-

læum skulle fejres på værdig måde. Der blev derfor nedsat en
jubilæumskomité med det bestemte mål for øje at udkaste pla-

ner til en værdig højtideligholdelse af denne betydningsfulde

dato i Den danske Missions historie. Selve jubilæumsfestlig-

hederne blev afholdt i København i dagene 14.-19. juni. Fest-

lighederne indledtes ganske betegnende på selve 100 årsda-

gen den 14. juni med en koncert af mere end 100 missionærer

under ledelse af missionspræsident Edward H. Sorensen. Den-
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ne koncert, sammen med et gribende budskab over fire em-
ner, der blev skildret i sang og tale, gjorde et stærkt indtryk

på den meget store forsamling på 685 mennesker. Emnerne
var: Jesus Kristus, evangeliets gengivelse, Zions sange og mis-

sionærsystemet.

Den næste dag afholdt missionærerne et missionærmøde og

et gademøde ved indgangen til Fælledparken, som vakte stor

interesse. Om aftenen afholdtes der et stort »Guld og Grønt
Bal« i Odd Fellow Palæet. Aftenen blev helt igennem en strå-

lende succes. Denne festlighed havde samlet 500 mennesker.

Den følgende aften, fredag, blev jubilæets festspil »De skal

gå ud, og ingen skal kunne standse dem« opført. Festspillet var

en inspirerende beretning om Den skandinaviske Missions hi-

storie og fremgang. Så snart festspillet begyndte, blev tilsku-

ernes opmærksomhed henledt på en forhøjning til højre for

scenen, hvor man kunne se en ung mand af i dag sidde og
læse »Den skandinaviske Missions Historie«. Ud af bogen
trådte en af missionærerne, hvis billede fandtes i bogen, og be-

gyndte at fremdrage interessante episoder fra Missionens hi-

storie.

På scenen så man i korte glimt, hvorledes de første missio-

nærer blev sendt til fremmede lande fra Salt Lake City i 1849,

og man så nogle af apostel Erastus Snows og hans ledsageres

første oplevelser ved begyndelsen af deres arbejde.

Fortælleren og orgelmusikken kædede de mange interes-

sante scener sammen, således at tilskuerne opnåede en virkelig

forståelse af problemerne og modstanden, man mødte den-
gang, og troen og modet, som de første medlemmer og mis-

sionærer var i besiddelse af, da evangeliet spredtes ud over

Skandinavien. Da tæppet faldt for sidste gang, mens tonerne

af »Guds Ånd som en ild« hørtes, følte enhver af de tilstede-

værende rigtigheden af, at »De skal gå ud, og ingen skal kunne
standse dem«.

Festspillet blev overværet af 340 udenbys gæster fredag af-

ten, og det blev gentaget for 367 besøgende fra København
den følgende mandag aften.

Lørdag aften var kirken atter skuepladsen for endnu et stor-

slået program, koncerten af Missionens sammensluttede sang-
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kor. Der blev fremført et meget smukt program under ledelse

af søster Ida P. Lubbers, som ledte de mere end 100 stemmer.

Søndag den 19. juni afsluttedes den vellykkede konference

med tre møder, der alle var vel besøgt og således sluttedes en

mindeværdig konference, hvor evangeliets indførelse for hun-

drede år siden bragtes til live i form af dejlige møder, koncer-

ter og sammenkomster, der gav nutidens søskende noget at

tænke på og noget at lære af pionererne for evangeliets sag

i Danmark, disse tapre mænd og kvinder, som ikke er mere,

men som lagde grundvolden til en storslået mission, hvor tusin-

der af oprigtige mænd og kvinder har antaget det gengivne

Jesu Kristi evangelium, prøvet efter bedste evne at efterleve

dets forskrifter. De holdt ud indtil enden, og derfor glemmer
vi aldrig disse tapre troens forkæmpere.

Lige før 100 års jubilæet kom der en dejlig jubilæumsgave
til Den danske Mission i form af 5000 eksemplarer af den ny-

reviderede udgave af Mormons Bog på dansk. Det var den
sjette udgave af bogen. Alle de fem første udgaver blev trykt

i København, mens denne den sjette blev trykt i Salt Lake
City. I den nye udgave er siderne delt i to spalter og følger

med hensyn til sammensætning, fodnoter og alt andet stilen

i den engelske udgave. Den moderne danske retskrivning er

også benyttet i bogen.

To apostelbesøg:

Godt to uger efter 100-års jubilæets afslutning fik Missio-

nen besøg af en Herrens apostel, nemlig ældste John A. Widt-
soe, der var født i Norge, og som ankom til København den
4. juli. Samtidig blev der holdt en konference af samtlige euro-

pæiske missionspræsidenter, altsammen til glæde for og op-

muntring af Kirkens medlemmer i København, hvor konferen-

cen blev holdt. Alle Missionens missionærer var indbudt til

konferencen og afholdt lørdag den 8. juli en koncert under
missionspræsident Edward H. Sorensens dygtige ledelse. Ved
koncertens slutning talte præsident Widtsoe til den store for-

samling på sit eget modersmål, norsk. Om søndagen holdtes

173



der to store inspirerende møder, hvor præsident Widtsoe igen

var hovedtaleren. Præsident Widtsoes liv og løbebane var som
et æventyr i H. C. Andersens stil. Sammen med sin mor og

bror rejste han i 1883 til Utah, hvor familien slog sig ned i Lo-

gan. Det var en hård kamp for den unge enke at klare dagen
og vejen, men med beslutsomhed, udholdenhed og tro på evan-

geliet klarede hun det så godt, at hendes to sønner John og
Osborne begge blev professorer ved universitetet i Utah, John
tillige dets rektor, fra hvilken stilling han blev kaldt til at ud-

fylde den ledige plads ved præsident Anthon H. Lunds død i

1921 som medlem af De tolv apostles råd. Familien Widtsoes
liv var et moderne æventyr, lige så smukt som vi finder det i

H. C. Andersens æventyr.

Et par måneder senere blev Den danske Mission atter be-

søgt af en apostel, ældste Stephen L. Richards, som var ledsa-

get af sin hustru. Han talte ved mødet søndag aften den 3. sep-

tember i København. Det var atter en glæde for de hellige at

se og høre et af Herrens særlige vidner.

Ved slutningen af året udkom en ny udgave af Lære og Pag-

ter. Den første udgave blev trykt i København i 1852 under
titlen »Lærdommens og Pagtens Bog«. Den foreliggende ud-

gave var den syvende; den sjette blev trykt i året 1900. I 1934

forelå der uddrag af Lærdommens og Pagtens Bog under tit-

len »Ny Åbenbaring«. Den foreliggende udgave tryktes i Kø-
benhavn og blev underkastet en fuldstændig oversættelsesre-

vision.

Kirkens; præsident

besøgrer Danmark
Den største begivenhed i Den danske Mission i året 1952

var afgjort præsident David O. McKays besøg i Danmark. Han
var ledsaget af sin hustru, søster Emma Ray McKay og deres

søn David Lawrence McKay og svigerdatteren Mildred C.

McKay. Det var ret betegnende, at præsident McKay skulle

komme til Danmark på 102 årsdagen for Erastus Snows an-
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komst den 14. juni 1850. Men hvilken forskel! Præsident Snow
kom helt alene og blev modtaget af een person, ældste Peter

O. Hansen, som var kommet til Danmark nogle uger i forvejen.

Disse første missionærer kendte så godt som ingen; der var

ingen til at modtage dem med åbne arme, og vejen, der lå

foran dem, var hård og uhyre vanskelig. Deres rejse fra Ame-

rika havde varet flere måneder. Her kom så Herrens Profet i

flyvemaskine. Hvilken udvikling i transportmidlerne! Og hvil-

ken forskel i modtagelsen! Præsident McKay blev modtaget

i Kastrup Lufthavn af omkring 200 mennesker, der vinkede

og med tårer i øjnene modtog deres profet, seer og åbenbarer.

Den 14. juni 1850 - den 14. juni 1952. Hvilken kontrast! Kir-

ken var nu fast etableret på dansk grund, og gennem de lidt

over hundrede år havde tusinder af oprigtige mænd og kvin-

der sluttet sig til Kirken og levet og kæmpet for den. Der var

ca. 2000 medlemmer, der ventede hans ankomst, mens ikke

en eneste så hen til Erastus Snows og hans medarbejderes

komme i 1850.

Men lad os gå til vor hæderkronede »Stjerne« og se, hvad

den siger om besøget. Hør blot:

»Over to hundrede missionærer, søskende og venner var

mødt op i Kastrup Lufthavn, da flyvemaskinen fra Amster-

dam ankom med præsident David O. McKay og hans familie.

Særlig tilladelse blev givet til missionspræsident Edward H.

Sorensen, søster Minnie B. Sorensen, 2. rådgiver i missionspræ-

sidentskabet, præsident Wm. M. Hansen, missionssekretær Kay

L. Flinders samt fotograf »Stoffer« fra Odense til at komme
helt ud til maskinen og tage imod præsident McKay, hans hu-

stru, Emma Ray McKay, hans søn David Lawrence McKay
og hans svigerdatter, Mildred C. McKay. Da de var steget ud

af maskinen og alle gik tværs over pladsen mod toldkontoret,

sang missionærerne og søskende, der stod udenfor indhegnin-

gen omkring flyvepladsen under et stort dansk og et stort ame-

rikansk flag, der vajede side om side. Præsident McKay blev

bevæget stående, medens alle versene af »Kom Hellige« blev

sunget, og vinkede bagefter til alle de forsamlede. Medens
præsident McKay og hans familie gik gennem tolden, samle-

des alle i Administrationsbygningen, og idet præsident McKay
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trådte ud fra toldkontoret, istemte vi »Hav tak for profeten«,

som også gjorde et dybt indtryk, og i vore hjerter var en sær-

lig tak til denne profet, som var kommet til Danmark. Om
modtagelsen skrev en københavnsk avis: »Mormon-præsiden-
ten fik en enestående modtagelse i lufthavnen - af flere hun-

drede danske og amerikanske mormoner. De sang to velkomst-

sange flerstemmigt, så de fuldstændig overdøvede højttaler-

nes velkendte "Attention, please", der annoncerer flyvemaski-

ners ankomst og afgang!«

Præsident McKay gav sig efter modtagelsen tid til at trykke

hver enkelt i hånden og sige nogle ord til os hver og blev der-

efter i præsident Sorensens bil sammen med sin familie kørt

til »Villaen«, hvor de opholdt sig under hele besøget.

For de fleste medlemmer ude i missionerne vil det at se og

høre vor Kirkes øverste præsident være en begivenhed, som
kun vil indtræffe een gang i deres liv, og mange søskende fra

hele Missionen var da også kommet til København for ikke

at gå glip af den store oplevelse, foruden at naturligvis alle

missionærerne fra hele landet var kommet. Og desuden var

der nogle svenske missionærer og søskende fra Malmø, Hel-

singborg, ja endda helt fra Stockholm.

Præsident McKay kom til København fra Amsterdam lør-

dag den 14. juni kl. 13,10 og allerede samme aften indledtes

de særlige festligheder, der var arrangeret i anledning af be-

søget, med en koncert. Næsten en time før koncerten skulle

begynde, var salen allerede fuld, og mange måtte stå op. Da
præsident McKay, hans hustru, hans søn og hans svigerdatter

samt præsident og søster Edward H. Sorensen trådte ind, rej-

ste alle sig op, medens de blev ført til deres pladser i salen

mellem de øvrige tilhørere. Kvindelig Hjælpeforening over-

rakte en buket blomster til søster Emma Ray McKay og der-

efter indledtes koncerten med, at 1. rådgiver i missionspræsi-

dentskabet, præsident Ejnar Nielsen, bød velkommen og min-

dede om, at nøjagtig for 102 år siden, den 14. juni 1850, kom
den første apostel, Erastus Snow, til Danmark, og nu havde vi

atter en af Herrens apostle, Kirkens profet, seer og åbenbarer
og præsident, i vor midte.

København Grens sangkor under ledelse af broder Einar
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Nadververs for januar:

». . . Sandelig siger jeg eder, hvis I

ikke vender om og bliver som børn,

kommer I slet ikke ind i himmeriget«.

(Matt. 22:19).

Nadververs for februar:

Senior-Søndagsskolen:

»Far ikke vild, Gud lader sig ikke

spotte! Thi hvad et menneske sår, det

skal han også høste«. (Gal. 6:7).

Nadververs for februar:

Junior-Søndagsskolen:

»Salige er de rene af hjertet, thi de

skal se Gud«. (Matt. 5:8).

Søndagsskolesang for januar:

»Vi vil kæmpe, vi vil kæmpe for den

nye bedre dag«. (Nr. 114 i den blå

sangbog).

Søndagsskolesang for februar:

-»Ej svar endnu på bønnen«. (Nr. 124

i den blå sangbog).

EM TAK
Så melder da hverdagen sig igen — julen er allerede lidt

på afstand, det »højtidelige«, som har hvilet over menne-

skene, og som hos mange gav håb om bedre tider, er

ligesom blevet fortrængt af den barske hverdag igen — og

for nogle er det igen blevet alles kamp imod alle. Vi Sidste

Dages Hellige har heldigvis andet at tænke på end oven-

nævnte kendsgerninger — vi har hele vor dejlige Kirke og

dens fremtid at bygge videre på. Der var nok et og andet,

som vi kunne have gjort bedre, end vi nu fik det gjort i

1966 — men af de erfaringer, vi har høstet, vil vi gøre

1967 til et virkeligt godt år med sammenhold, gensidig

respekt for hinanden, større kærlighed til hinanden og

vore medmennesker — vi vil gå 100 % ind for Fælles-

recitationen, således at vi kan opfylde et af vor Himmelske

Faders ønsker, og vi vil opfylde endnu et af Hans ønsker,

nemlig også at gå 100 % ind for at skabe en Juniorsøn-

dagsskole i vor Gren, og hvor der er blot 10—12 børn i en

Søndagsskole i den rette alder, kan dette lade sig gøre.

Vi er et velsignet folk, vi Sidste Dages Hellige, og vi i

Søndagsskolen, vi er da priviligeret som ingen andre — vi

får lov til at undervise i Evangeliet — vi er medansvarlige

for, at Herrens værk bliver udbredt her på jorden, og da

nu dette dejlige nye år kommer os rent og nyt i møde, vil

jeg gerne have lov at se tilbage på det år, der er gået — og

hvordan er det så gået? Jo, vi har haft den glæde at have

fremgang i vor Søndagsskole — og det kan I lærere og

ledere være virkelig stolte af, men lad os imidlertid i det

kommende år beslutte os til at gøre det endnu bedre, og

lad os huske, at alle mennesker er dyrebare i Herrens øjne,

og at arbejdet med at undervise og vejlede dem på retfær-

dighedens sti er det vigtigste arbejde i verden — lad os

derfor arbejde sammen i kærlighed, så vi derved bedre

kan udføre de ting, som Herren har befalet os at gøre.

Dette er en personlig hilsen til dig, min kære ven og

medarbejder i Søndagsskolen — tak for din trofasthed i

arbejdet — tak for alt, hvad du har fået til at blomstre,

og modtag mit håndslag på, at du skal få al den hjælp,

som er menneskelig mulig herfra — og Guds hjælp og vel-

signelser vil jeg bede om måtte tilgå dig i rigeligt mål.

Rigtig glædeligt og velsignet nytår ønskes dig!

br. E. Nordby Larsen,

Søndagsskolens Hovedbestyrelse.
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månedens iSkriføted

Hvad er formålet med dette program?

Formålet med dette program er at hjælpe elever med at

indføre visse missionærskriftsteder i hukommelsen med
henblik på deres missionærgerning i kirken og til at støtte

deres egen tro.

Formålet med de særlige 21/t-minuts taler er at belyse

skriftstedets betydning for kirkens lære, som det bliver

præsenteret for undersøgere af vore missionærer.

Hver tale skal holdes før den tilhørende recitation af

skriftstedet, under første halvdel af søndagsskolemødet.

Både det givne skriftsted og den forklarende tale skal kort,

men fornuftigt, øves og overhøres i klassen hver søndag

og hjemme i ca. en måned forud for deres præsentation

ved søndagsskolemødet. Det menes, at under disse om-

stændigheder er ingen af de foreslåede skriftsteder for

lange eller for svære. Medmindre skriftstedet bliver lært

udenad, vil denne øvelse forfejle sit mål.

Læreren anmodes om ikke bare at give dette til eleven

med besked om at gå hjem og forberede en tale. Det håbes,

at lærer og elev kan mødes og tale sammen om betydnin-

gen af dette skriftsted, så at eleven må opnå en god for-

ståelse hvad angår skriftstedet og dets betydning.

Udkastene til talerne er kun lavet for at give nogle

ideer, der kan være til hjælp ved udarbejdelsen af en tale.

Man håber, at lærer og elev vil søge andre hjælpemidler,

f. eks. »JESUS KRISTUS« og standardværkerne.

Forståelsen kan kun opnås på basis af anstrengelser for

at opnå den.

sin oplevelse i den hellige lund gav os sikkerhed og beviste

for alle, som vil tro, at »Gud skabte mennesket i sit bille-

de; i Guds billede skabte Han det, som mand og kvinde

skabte Han dem.«

Skriftsted for den 5. marts 1967, kursus 6.

REFERENCE: 1. Mos. 1:27.

»Og Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds

billede skabte Han det, som mand og kvinde

skabte Han dem.«

FORSLAG TIL 2V2-MINUTS TALEN
Når folk skal fremstille en ting, finder de sædvanligvis,

at de får bedre resultater, hvis de har en plan at følge eller

en model at efterligne. Uden dette er resultaterne som
regel nedslående og ineffektive. Det faktum, at Gud brugte

sig selv som mønster eller model, da Han skabte menne-

sket, er yderst behageligt og betryggende for os. Dette be-

tyder, at som Hans børn ligner vi Ham i skikkelse, ånd og

sind, idet vi har alle de vidunderlige muligheder, som Han
har. På grund af dette skulle vi ikke alene være stolte og

taknemmelige for hvad vi er, men også ivrige efter at for-

bedre os.

At vide, at vi ikke alene ser ud som vor Himmelske Fa-

der, men at vor fornemmelse af kærlighed og omsorg, at

vor evne til at lære og gøre godt, er privilegier, Han gav

os, fordi Han fandt at de var gode for Ham selv, skulle

gøre os meget glade.

Mange mennesker i verden i dag kan ikke fatte, at de er

Guds børn i bogstaveligste forstand — kun på en eller

anden mystisk måde tror de, at det er. Som medlemmer
af kirken skylder vi Joseph Smith meget, han, som gennem

Skriftsted for den 5. marts 1967, kursus 12.

REFERENCE: Lukas 22:19—20.

»Og Han tog et brød, takkede og brød det, gav dem
det og sagde: »Dette er mit legeme, som gives for jer;

gør dette til ihukommelse af mig!«

Ligeså tog Han også kalken efter aftensmåltidet og

sagde: »Denne kalk er den nye pagt ved mit blod, som
udgydes for jer.«

FORSLAG TIL 2V2-MINUTS TALEN
I de sidste timer af Frelserens liv brugte Han lejligheden,

der fremkom ved et aftensmåltid, til at introducere en me-

get vigtig forordning for sine apostle. Siden den tid har

den været kendt som Herrens Nadvers sakramente, eller

som vi kalder den i dag: Nadveren. Den er dobbelt i sit

formål, 1) at minde os om, hvad Han gjorde for os, 2) at

minde os om de løfter, vi har givet Ham. Som Sidste Dages

Hellige ved vi, at der er ingen anden måde at komme til-

bage til vor Himmelske Faders nærhed på end at accep-

tere Frelseren og følge Hans eksempel. Imidlertid finder

mange af os ikke meget i denne travle verden, som ved-

blivende kan minde os om livels virkelige formål, og det

bliver for let at glemme, hvad Frelseren gjorde for os.

For at hjælpe os med dette oprettede Frelseren nadve-

rens forordning, og Han opfordrede os til at mødes ofte

og deltage i den til minde om Ham. Dens værdi for hver

af os afhænger så af, hvor meget den minder os om Ham
og om, hvad Han gjorde for os, og om, hvad vi har lovet

at gøre. Hvis vi ikke husker på disse ting, når vi deltager

i nadveren, og ikke forstærker vor beslutning om at for-

bedre os, kan der sættes et spørgsmålstegn ved betydningen

af nadveren i vort liv, for kun ved at huske og efterleve

vil vi blive bedre.

Den rette indstilling til denne ordinance vil gøre alle

andre ordinancer meget mere effektive i vort liv.

Vi ser her af de to kurser, som skal reciteres i denne

måned, hvor vigtigt det er, at Junior-Søndagsskolen og

Senior-Søndagsskolen er rigtig delt op — altså at det kun
er til de foreskrevne klasser, for de 8—9 årige skal jo

netop bruges denne gang.

Vi sender jer vore allerbedste hilsner og takker jer for

det store arbejde, som I gør for at gøre dette program til

en fast del af Søndagsskolen. — Vi beder jer blot erindre,

at det skal overhøres i klassen hver søndag, og at det er

det første, der bliver gjort — altså recitation og så lektien.

Tak for jeres hjælp.

E. Nordby Larsen,

Hovedbestyrelsen.
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6. artikel i serien:

»Sådan er drenge«

Gensidig Uddannelses Forening

PORTRÆT AF EN DRENG MELLEM 8 OG 9 ÅR
Vi har allerede slået fast, at 8-års alderen er begyndelsen

til en stærk etisk forståelse, som gør dette til »Ansvars-

Alder«. Og han rider en mægtig tidevandsbølge. Han vil

gerne være stor så hurtigt som muligt. Han dyrker helte

og beundrer særlige udvalgte voksne med nærmest drama-

tisk hengivenhed. Derfor er det så vigtigt at omgive ham
med voksne, der er værdige til den slags dyrkelse! Han
elsker at høre om pirater, indianere og pionerer. Det er

det ideelle tidspunkt at gøre ham til ulveunge eller få ham
ind i en lignende drengeorganisalion. Blandt legekammera-

ter er han oftest robust og som regel i stand til at klare

sig selv. Ikke desto mindre indordner han sig forbavsende

godt under gruppedisciplin. Når han gør en fejltagelse, er

han oftest ydmyg og fuld af selvkritik. »Ov, mand«, siger

han, »hvor er jeg et kæmpefjols«.

Han er fuld af eventyrtrang. Han graver huler, laver

hytter i træerne, bestiger tage, leger spion eller går på op-

dagelse. Som den gang han var 4, er han overalt i nabo-

laget, gør bekendtskaber af alle slags, nogle gode, andre

dårlige. Han er en snakkemaskine og elsker at væve om
tingene. Han er en udmærket handelsmand, når det gælder

at bytte en kniv for en anden, men er blåøjet når det gæl-

der legetøj, og kan godt finde på at bytte sin fars arm-
båndsur for et spejderkompas.

I de næste tre år vil han organisere — eller blive medlem
af — små klubber med kammeraterne (hvor de vil mødes
i hulen eller hytten i træet). Ingen af klubberne vil vare

længe. Omkring det tredje møde, når der er kommet en

del småpenge i kassererens æske, vil han foreslå, at de går

ned til slikmutter, blæser på reglementet og bruger pen-

gene.

Som man kan forestille sig, er det en pragtfuld alder.

Han kommer sin far meget nærmere. Han er som regel

glad for sin mor. Han er tilfreds med livet.

PORTRÆT AF EN DRENG MELLEM 9 OG 10 ÅR
Når en dreng passerer de 9 år ved vi, at han efter møn-

steret skulle komme ind i en periode med »ebbe«. Men der

sker ikke nogle synlige forandringer i Juniors udvikling.

Det ser ud til, at han stille og roligt bygger videre på sin

tilstand som 8-årig. Han kan ikke mere lide at blive be-

handlet som en baby. Han har opnået selvtillid. Han er

blevet »selvstartende« og kan lide at koncentrere sig om

noget. Han kan lege med et mekanosæt eller andet kon-

struktivt legetøj i adskillige timer uden at kede sig. For at

opnå dygtighed i et eller andet, gør han tit tingene om og

om igen. Han læser godt, kan som regel godt lide skolen

og vil gerne lære noget nyt,, f. eks. at svømme, løbe på
skøjter eller stå på ski. Han vil gerne med på et fodbold-

hold eller lære at spille et instrument, og man kan regne

med, at han jævnligt øver sig en halv times tid uden op-

sigt.

Herudover er en 9-årig tilbøjelig til at gå til yderligheder

eller til at overdrive. Hvis hans forældre ville tillade det,

kunne han godt finde på at se den samme film tre gange

på en dag.

Han har en meget ringe udholdenhedskoefficient, når

det drejer sig om smerter eller fysisk ubehag. Han er en

omkringfarende støjcentral. I kirken er han tilbøjelig til

at vride og vende sig, selv om han godt kan lide at være

der og høre talerne. Han kan højpolere sine søndags-

bukser i løbet af få søndage.

De fleste 9-årige er stadigvæk »tøjdumpere«. Han kom-
mer hjem fra skole og lader tøj og skoletaske dumpe ned

på den nærmeste stol eller på gulvet, fuldstændig uden
tanke for, at nogen sandsynligvis vil være nødt til at

hænge det op. Sommetider vil det betale sig at trække fra

hans lommepenge hver gang han glemmer det. Meget se-

nere, når hans ordenssans pludselig er blomstret op, vil

det blive sjovt at høre ham råbe op over sine mindre sø-

skendes uordentlighed. Han vil måske oven i købet belære

dem om, hvordan i sin tid »far og mor fik mig til at samle

mit kluns op«. Det kan være svært for forældre at holde

latteren fra at boble over, når de mindes, hvordan han
praktisk talt ignorerede deres bønner om at »samle sit

kluns op«.

PROBLEMET MED DRENGEN, DER ER GENERT OG
UDENFOR

Jeg tror, vi skal standse op og tage os lidt af de for-

ældre, der bruger en masse energi på at bekymre sig over

en dreng, der ser ud til at være genert eller kontakthæm-
met. Disse drenge falder oftest indenfor tre grupper. Den
første type er ikke virkelig genert, han ignorerer bare sin

egen aldersgruppe. Efter at have studeret hans opførsel

opdager vi, at han ikke er genert, bare simpelthen selv-

tilstrækkelig. Han har ofte avancerede hobbies, voksne
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intellektuelle interesser, læser en hel del og udsøger sig

selskab blandt større børn eller voksne. Drenge på hans

egen alder keder ham, derfor holder han sig fra dem. Så-

dan en dreng trænger til en ven, men han vil kun kunne

acceptere en, der ser ud til at have interesser i lighed med
hans egne.

Sådan var Thomas Edisons barndomsmønster, og det

er typisk for en hel del drenge, der bliver fremragende

ledere som voksne. Så længe en dreng af denne type op-

retholder en venlig indstilling overfor mennesker i almin-

delighed, er der ingen grund til bekymring.

Den anden type er den overbeskyttede dreng. Hans pro-

blem er »morsyge«. Han er som regel offer for en over-

dominerende moder. Hun hæger kærligt over ham som en

hønemor, der stadig klukker efter ham: »Junior, nu skal

du gå, så du ikke kommer for sent, lad mig binde dine

sko først. Jeg må hellere rede dit hår, her er dine vanter,

skat. Jeg har pakket din skoletaske for dig og set, at du

ikke glemmer noget. Hav det nu godt, min skat, pas godt

på dig selv og vær hjemme nøjagtig kl. halv to, så mor
ikke skal blive bekymret«. Når junior leger med nabo-

børnene, blander hun sig ustandseligt i alting for at være

sikker på, at junior ikke bliver udsat for noget. Når der er

skænderier, behøver junior ikke kæmpe for sin ret. Det

skal hans mor nok ordne. Når junior en dag bliver bragt

hjem af politiet for en eller anden lille drengeforseelse,

forsvarer hans mor ham med heltemodig oprørthed: »Jeg

nægter at tro det! Junior ville aldrig gøre sådan noget,

aldrig. At tænke sig — voksne mænd anklage sådan en

lille fyr, et rent barn«. Når betjentene går deres vej med
uforrettet sag, tænker junior »For søren, der fik mor mig

sandelig ud af den klemme! Hvis jeg nu bare kan få hende

til at blive ved at tro, at jeg ikke gjorde det«.

Det er klart, at alvorlige skader på personlighed og ka-

rakter kan blive resultatet, når en dreng er offer for over-

beskytlelse. Så tidligt som muligt skal en dreng lære at

stå på egne ben, kæmpe for sin ret og stå til ansvar for

sine handlinger. Forældre kan opmuntre denne udvikling

ved konstant at være opmærksomme på, hvilket stadie i

sin opvækst junior befinder sig på. Hvis de gør det, vil de

ikke forvente for meget for tidligt, og på samme tid kan

de lægge lige det rigtige pres på junior, så at kvisten vil

blive bøjet i den rigtige retning.

Den tredje type på anti-social personlighed er det klassi-

ske problem med generthed på grund af mindreværds-

følelse. Der er den lille fyr, der bliver skræmt fra vid og

sans af mennesker. Fordi alle børn er følsomme overfor

latterliggørelse eller yderliggående kritik, er det let for

dem at få en følelse af utilstrækkelighed, mindreværd og

mislykkethed. Mange viser tegn på mere end almindelig

generthed i to-og-et-halvt års alderen og igen mellem 5 og

8. Men der er ingen alvorlig grund til ængstelse, medmin-

dre der er udpræget kontakthæmmet opførsel efter 8-års

alderen. Mellem 8 og 9 år er det normale barn sædvanlig-

vis i stand til at forsvare sine interesser og »komme med
i legen«. Hvis barnet ikke kan klare dette, behøver det

speciel hjælp fra forældre, lærere, ulveungelederen eller en

hvilken som helst egnet voksen, der har med ham at gøre.

Opgaven er at give ham selvtillid og skaffe ham på lige

fod med gruppen. Behandlingen kan som regel med held

sættes ind på fire punkter:

1. Find ud af, hvad han kan gøre mindst lige så godt

som de andre i gruppen.

2. Giv ham chancen for at vise det, mens gruppen er

samlet.

3. Prøv at finde ud af, om der er noget, han er meget

bedre til end gruppen.

4. Sørg for at gruppen får det at vide på en sådan måde,

at det vil vække gruppens beundring. (Hvis det bliver

gjort på den forkerte måde vil det måske vække ja-

lousi og fornærmelse).

Et genert barn har måske brug for flere års omhu for at

bringe ham ud af hans vanskeligheder ved at kontakte

andre. Ofte besidder denne type dreng imidlertid intens

forståelse og er højt intelligent. Han kan udvikle sig til en

fremragende voksen. (fortsættes).

Her ved årsskiftet synes vi, at det vil være passende at

lade en af jeres kammerater sige et par ord til jer. Vi giver

jer et uddrag af en tale, der blev holdt af Kim Hvistendahl

i Nordre Gren for et stykke tid siden. Vi håber, at vi ind

imellem vil få plads til at lade de unge selv komme til

orde på denne side. Lad os allesammen lægge kræfterne i

for at blive respekteret, hvor vi kommer hen og skabe

Kirken et godt omdømme her i Danmark.

Vi ønsker jer alle et godt og virksomt nytår.

GUF's Hovedbestyrelse.

Uddrag af tale af Kim Hvistendahl

Den tid, vi lever i, giver ungdommen større muligheder

for uddannelse og materielle goder end nogen sinde tid-

ligere.

Vi er udsat for opmærksomhed og bevågenhed fra alle

sider, men samtidig for fristelser af enhver art. En del

mennesker spekulerer direkte i ungdommens følelser og

ønsker. Uophørligt bombarderes vi af en massiv forgudelse

og forbrugerspekulation, der forvirrer og optager sindene,

så der ikke bliver plads for en større sammenhæng.

Det er gået så vidt, at man i virkeligheden kan tale om
en ubevidst afgudsdyrkelse (forøvrigt ikke alene blandt

de unge, men også i den ældre generation). Selvoptagethed,

mode, penge, teknik, horoskoper, idoler, pop, for ikke at

tale om sex, dyrkes af mange som livet sande indhold.

Nu læner vi os måske tilbage i stolen og føler os udenfor.

Men i virkeligheden påhviler der os et enormt ansvar. Det

hviler på forældrene, der i alle måder må søge at bringe

deres børn en god opdragelse og vise dem et godt eksem-
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pel, og det hviler på os unge, der i hverdagen kommer i

kontakt med unge udenfor kirken.

Gør vi nok for at give evangeliet videre til vore kamme-
rater? Lad os stille os selv nogle spørgsmål:

1. Har jeg gjort, hvad jeg kunne for at bringe evange-

liet videre til mine venner på den rigtige facon?

Er vort fællesskab i Kirken i orden?

Beder vi hver især for at vore anstrengelser skal

lykkes?

4. Har jeg vist et tilstrækkelig godt eksempel?

5. Har jeg studeret nok i Kirkens bøger?

Viger jeg tilbage for en diskussion, hvis en urigtig

påstand bliver fremført?

Har jeg i det hele taget gjort mig klart, hvor vigtigt

et budskab evangeliet er?

Vi, der er medlemmer af denne Kirke, er umådeligt vel-

signede, fordi vi har modtaget lærdom og kundskab. Vi

kan sammenligne det med et talent, vi har fået, som skal

udvikles både gennem studier og efterlevelse af evangeliet,

men samtidig gives videre til andre mennesker.

Ungdommen og den ældre generation har undertiden

vanskeligt ved at komme rigtig i kontakt med hinanden,

og derfor må vi bære ansvaret overfor andre unge. Der er

visse ting, vi må lægge vægt på, når vi ønsker at påvirke

andre:

Vi må være tolerante. Tænk på den 11. Trosartikel. Det

er ikke kristent at vise intolerance, men derimod at vise

2.

3.

6.

/.

kærlighed og tålmodighed også overfor fjender og for-

følgere. Hvor vanskeligt det kan være, ved vi selv, og vi

ser det i Det ny Testamente, der fortæller om Johannes

den Elskede, Herrens apostel, der harmedes over, at sama-

ritanerne forkastede Frelseren, og ønskede, at de skulle

fortæres af ild. Men Frelseren belærte ham, og derigennem

os, om at han var kommet, ikke for at ihjelslå, men for

at frelse.

Tolerance betyder naturligvis ikke, at vi antager syns-

punkter, der går imod vor samvittighed, men det betyder,

at vi erkender, at alle mennesker har ret til ærligt at være

uenige med os i vore synspunkter.

Når vi fortæller andre om evangeliet, kan vi vælge at

understrege forskellen imellem deres opfattelse og vor,

men langt hellere må vi benytte den positive form, der

understreger de mange punkter, vi har fælles, og så lidt

efter lidt udpege forskellighederne. Derved skabes et na-

turligt fællesskab, i stedet for et modsætningsforhold. Hvis

vi har samlet kundskab nok, vil vi være i stand til at vise,

at vor lære er et logisk produkt af fundamentale syns-

punkter, som de fleste mennesker indtager i forvejen, og

det vil lette vejen for evangeliets sandheder.

Profeten Joseph Smith sagde: ». . . Jeg vil ikke søge at

tvinge noget menneske til at tro, som jeg gør. Jeg vil kun
anvende fornuftslutninger og ræsonnementers styrke, thi

sandheden vil bane sin egen vej«.

Lad os unge lære af det og være med i arbejdet.

III All |]R OJTGDOJI?

Hvad er ungdom? Den kraft og vitalitet, som alle ældre

mennesker ønsker at få igen. Nyd livet, medens du er ung

og sorgløs. Gå ud i verden og lær at leve og stå på egne

ben, og vid hvor du går hen. Vær ikke bange for at stå

frem foran andre og fortælle dem, hvad du kan lide og

hvad du ikke kan lide, for det er det, som får os til at

vokse op til at blive unge mænd og unge kvinder.

Jeg er lykkelig for at være tilbage i Danmark, hvor jeg

som teenager tilbragte tre vidunderlige år. Jeg ved, hvad

det er at være den eneste sidste dages hellige pige i en

skole og at have folk til at se på én og stille spørgsmål.

Jeg ved, at det ikke altid er let, og at andre har mere re-

spekt for mig, når jeg lever op til min tro. Jeg havde

lejlighed til at deltage i en skolekøkkenklasse i København

for omkring seksten år siden for piger i alderen 16 til 20

år. Ved slutningen af hver klasse spiste vi altid, hvad vi

havde lavet og fik samtidig en kop kaffe og en cigaret. Jeg

blev kun én gang opfordret til at deltage i deres kaffedrik-

ning, da jeg rejste mig op første gang, jeg blev opfordret,

og sagde »nej tak« og fortalte dem, hvorfor jeg ikke drak

kaffe. Den sidste aften blev vi bedt om at lave et dejligt

måltid for skolens ledere og så sætte os til bords med dem
for at spise det, vi havde lavet. Jeg sad mellem to af le-

derne, som kunne tale engelsk, og naturligvis var det kaffe,

der blev serveret. Jeg var den eneste af de omkring 40, der

var tilstede, som drak vand og ikke deltog i deres form for

selskabelighed. Den ene lærer spurgte mig, hvorfor jeg ikke

drak kaffe og bød mig samtidig en cigaret. Jeg benyttede

denne strålende anledning til at bære mit vidnesbyrd, og

han roste mig, fordi jeg holdt mit legeme rent og ubesmit-

tet og sagde nej, når jeg vidste jeg havde ret. Det eksempel,

som jeg prøvede at vise, endte med, at min skolekøkken-

partner kom til Kirken for at undersøge den. Vi ved aldrig,

hvornår vi måske kan røre en anden ungs hjerte ved det

eksempel, vi viser dem. Jeg prøvede aldrig igen at forkynde

evangeliet med ord, kun ved mit eksempel.

Jeg kan udmærket huske mine yngre dage og betragter

dem som nogle af de mest dyrebare dage, jeg kan erindre.

Jeg bliver ved med at prøve at overbevise mig selv om,
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at en stor del af min ungdom stadig hænger ved mig, og

jeg har ikke i sinde at lade den forsvinde. Jeg ønsker ikke

at fare afsted gennem livet og bliver ved med at afslå at

lade mig trække ind i det næste stadium. Det tager tid at

vokse op ,og det er en så lykkelig tid, at vi skulle nyde den
i fuldeste mål hele vejen og så længe vi kan. Husk at tiden

til at være ung er nu, så nyd den! Hvem du end er, hvor
du end er, ligegyldigt hvad du end er, så hav som en sidste

dages hellig ung en vidunderlig tid med sund morskab.
I unge mennesker har så meget at være taknemmelige

for, fordi I lever i disse dage og i denne tidsalder. Mange
gange og altfor ofte begynder vi at tage altfor mange ting

for givet, og synes vi ikke har nok og ikke har det som
vore naboers unge har, og vi burde tage os tid til at tænke
os længe nok om til at blive klar over, hvor velsignet et

folk, vi er, og hvor taknemmelige vi burde være.

Jeg kan udmærket huske, at jeg som teenager prøvede på
at være inde i alle de nye moder og havde den følelse, at

det var nødvendigt at være en del af verden, men gennem
en forstående moders kærlighed fandt jeg ud af, at jeg

kunne leve i verden uden at være en del af verden. Vi

behøver ikke følge med flokken eller gøre som alle annon-
cerne siger, vi skal gøre for at blive populære. Jeg har af

personlig erfaring fundet ud af, at folk elsker og beundrer

én meget mere, hvis man lever op til de standarder, man
tror på.

Nu, da et nyt år begynder at rulle frem, ønsker vi alle

med ét slag at begynde på at have en positiv indstilling til

det, at »Jeg-kan-blive-bedre«. Begynd med at se på andre,

som andre ser dem. Fortsæt med at se på dig selv, som om
du så på en anden, hvad der betyder at se på dig selv som
andre ser dig. Tror du, at de er tilfredse med, hvad de ser?

Er du tilfreds med hvad du ser? Enhver kan blive en

idealpige eller en idealdreng ved ganske simpelt at være et

ideal. Men det er ikke ved at drømme — det er ved at

gøre noget. Vi har allesammen idealer og mål, som vi øn-

sker at opnå. Lad os begynde lige med det samme ved at

gøre noget og ikke bare tro, og lad os særlig have opmærk-
somheden henledt på den kendsgerning, at små ting kan
føre til større ting.

Jeres hengivne søster

Marva Christensen.

3iiu>k AT FORNY DERES ABONNEMENT PÅ STJERNEN!
Prisen for et helt år er kr. 25,00 i Danmark og $ 5,00 i udlandet,

frit tilsendt. I Danmark bedes beløbet venligst indbetalt på postgiro-

konto nr. 333.38, CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-DAY
SAINTS, Dalgas Boulevard 164, København F. Husk på talonen at

skrive »Stjernen«.
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Den rette indstilling- gør præstedømmets
opgaver til en glæde

Enhver ung mand, som bærer det aronske præstedømme,

skulle være klar over den glæde, det er muligt at opnå ved

at tjene Gud og sine medmennesker. Enten den ydede tje-

neste er på eget initiativ eller den er pålagt som en opgave

fra præstedømmet eller fra Kirken, bør den være en glæde-

lig oplevelse på livets vej. Enhver opgave, som man udfører

for Kirken, burde forøge ens kærlighed til Kirken umåde-
ligt. Enhver personlig tjeneste man yder burde forøge tak-

nemmeligheden over at måtte tjene den pågældende person

eller sag. Når man føler glæden ved at udføre noget i Kir-

ken, vil ens hengivenhed mod Kirken og mod Gud i høj

grad vokse.

Men altfor ofte bliver opgaver til unge mænd, som har

det aronske præstedømme, opfyldt med en sur mine, hvis

man i det hele taget siger ja til dem. I sådanne tilfælde vil

man kun opnå lidt eller slet ingen tilfredsstillelse ved det

udførte arbejde. Dette resultat er ikke bedre end middel-

mådigt arbejde, som er forløberen for fejl, elendighed og

bitterhed.

Arbejde for arbejdets skyld skulle være den fremher-

skende følelse hos alle, som tjener. Den personlige beløn-

ning er biprodukt ved den ydede tjeneste. Den er et vid-

underligt synligt bevis på det, man har udført. Men den
skulle ikke være hovedformålet med deltagelse i Kirkens

arbejde.

Når der gives opgaver til det aronske præstedømmes
medlemmer, er det de brødres pligt, som stiller dem, an-

dægtigt og omhyggeligt at overveje evnerne hos de unge
mænd, der skal udføre opgaverne, og sørge for, at de har
den rette indstilling til det arbejde, der skal udføres. Op-
gaver kan være vidunderligt gavnlige ved at holde de unge
mænd aktive i Kirken, eller de kan være tragiske oplevel-

ser, som fører til passivitet og endog til frafald. Det vil

afhænge af den atmosfære, der skabes for det arbejde, der

skal udføres.

(Fra Improvement Era, januar 1961)

Jdxv, '5 <p<ssQitex*'5

I Lære og Pagter findes Herrens åbenbarede ord, ikke

alene til Kirkens medlemmer, men også til alle andre folk.

Den indeholder mange vidunderlige åbenbaringer, givet af

Herren i vor tid. Den klarlægger punkter i læren, som
længe var dunkle på grund af frafaldets mørke. Den åben-

barer nye sandheder til at vejlede os i vort daglige liv. Den
indeholder Herrens befalinger og mange pagter. Den sætter

hele menneskeheden under forpligtelse til at modtage dem
og leve efter dem. Dens profetier advarer verden om kom-
mende katastrofer og udfordrer alle mennesker til at leve

et retskaffent liv.

I sit forord til Lære og Pagter, afsnit 1, udfordrer Herren
sine disciple, de trofaste i Kirken, til at bringe det evange-

lium, der indeholdes i den, ud til alle folk:

»Og en advarselsrøst skal gå ud til alle mennesker gen-

nem mine disciples mund, som jeg har udvalgt i disse sid-

ste dage.« {1:4-). Og om indholdet af bogen siger Han:
»Undersøg disse befalinger, for de er sande og trofaste,

og de profetier og forjættelser, der findes i dem, skal alle

gå i opfyldelse.«

Frelserens måde at åbenbare sin vilje på varierer. Som-
metider viste Han sig personligt for Joseph Smith og an-

dre. Mange åbenbaringer kom til Profeten fra sendebud.

Blandt disse er det, der er nedskrevet om Moronis tilsyne-

komst, da han introducerede Mormons Bog; Johannes
Døberen, der gengav Det aronske Præstedømme; Peter, Ja-

kob og Johannes, som bragte Det melkisedekske Præste-

dømme; Moses, Elias og Profeten Elias, som gengav andre

nødvendige nøgler i præstedømmet til oprettelsen af Guds
Bige i dets fylde. Størstedelen af de åbenbaringer, der

indeholdes i bogen, blev imidlertid modtaget gennem gud-

dommelig inspiration eller den Helligånds hvisken.

Medens de fleste af åbenbaringerne, som allerede anty-

det, var henvendt direkte til Kirkens medlemmer og alle

andre mennesker, var nogle henvendt til enkeltpersoner

med den underforståede betydning, at de skulle anvendes

på specielle grupper eller til verden i almindelighed. Af-

snit 4 er for eksempel en åbenbaring til Joseph Smith,

Senior, skønt hilsenen er i flertal og derfor omfatter, »I,

der indtræder i Guds tjeneste . . .«.

Åbenbaringerne giver vejledning og råd om et afbalan-

ceret liv og om ens frelse. De råder os i vor fysiske, sociale

og intellektuelle udvikling, så vel som i vort åndelige vel-

befindende.

Alle sidste dages hellige opfordres til at læse og studere

Herrens åbenbaringer i Lære og Pagter. Det er vigtigt i den
tid, hvori vi lever, at dette gøres. Hver enkelt bør læse i

denne bog hver dag. Familier bør studere den i fællesskab.

Intet er mere vigtigt i livet end at kende formålene med
dødeligheden og hvad Herren forventer af os her. Dette er

den udfordring og det budskab, der findes i Lære og
Pagter.

(Fra Improvement Era, april 1961).
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Undidndma. al Slieiaen 1966

STJERNEN for 1966 kan nu indbindes.

Bogbinderen har givet os et meget fordelagtigt tilbud, nemlig

kr. 20.00 incl. oms.

Denne lave pris forudsætter imidlertid, at et større antal indbindes på én gang ,og vi må
derfor sætte fristen for indsendelse af de 14 numre for 1966 til 1. marts 1967.
Som tidligere år vil indbindingen kunne leveres i følgende farver: rød, bordeaux, blå,

sort, grøn og brun. Hvis intet andet anføres, leveres brun indbinding.
Betalingen for indbindingen kan indsendes pr. postgiro 333.38, CHURCH OF JESUS

CHRIST OF LATTER-DAY SAINTS, Dalgas Boulevard 164, København F. Husk på talonen
at skrive »Indbinding«.

NB: Husk at rive midtersiderne med »Den danske missions historie« ud af de numre af
STJERNEN, hvor den findes, inden numrene indsendes til indbinding, idet vi ikke kan
påtage os at fjerne dem og opbevare dem for de respektive abonnenter.

anlLaz narvedesAae nw

Fødselsdage:

Vi siger i denne måned til lykke til

følgende søskende:

Kanders:

Olga Louise Petersen, 85 år den 1.

januar.

København Nordre Gren:

William Sødergren, Gavlhusvej 5, 65

år den 2. januar.

Johan Hugo Strømberg, Herredsvej

31, 70 år den 30. januar.

København Gren:

Elna Madsen, Skellet 26, 65 år den
13. januar.

Ggda Valborg Florentine Poulsen,

Hvidovregade 41 H, 80 år den 20. ja-

nuar.

Aalborg:

Otto Edvard Larsen, 70 år den 14.

januar.

Esbjerg:

Petra Laurine Olsen, 75 år den 21.

januar.

Velsignelser:

Nordsjælland Gren: 6. november:

Henning Launy Lindegaards og Tove
Steen Christensen Lindegaards to børn,

Sickan Lindegaard og Finn Lindegaard,

velsignet af henholdsvis broder Poul

Andersen og broder Arne Jakobsen.

Bent Alfred Nielsens og Laila Inge-

Lise Nielsens to børn, Connie Inge-Lise

Nielsen og Bent Alfred Nielsen, begge

velsignet af ældste Jerold Bryars.

Fredericia: 2. oktober:

Otto Frode Nielsens og Jytte Nielsens

søn, Lars Nielsen, velsignet af ældste

Flemming Fano.

København Gren: 30. oktober:

Hans Sølvar Bruns og Karen Marie

Nordby Bruns søn, Jørgen Brun, vel-

signet af sin fader.

Hilsen fra Amerika:

Tidligere missionærer i Danmark, An-

dreas J. Johansen og datter Elsa, gift

Wells, med familie, sender de kærligste

hilsener til søskende og venner i Dan-

mark.

Hilsen fra Amerika:

Familien Arne Lassen, tidligere Ran-

ders, sender fra deres hjem i Pocatello,

Idaho, de kærligste hilsener til sø-

skende og venner i Danmark.

Dødsfald:

Odense

Den 19. oktober døde søster Erika

Susanne Chalas, 47 år gammel. Æret
være søster Chalas's minde!

Ordinationer:

Aalborg: 6. november:
Per Mayland Nørgaard
Odense: 30. oktober:
Lennart Peter Andersen
6. november:
John René Haupt
Frederikshavn: 13. november:
Kurt Holm Larsen
Esbjerg: 16. oktober:
Niels Erik Ilskov Nielsen
20. november:
Carl Johan Grabe
København Gren: 13. november:
Johannes Vestbø
20. november:
Bent Raymond Jørgensen
Povl Reinar Hansen
Amager Gren: 13. november:
Bent Dideriksen
Knud Westphal Nielsen
Vejle: 28. august:
Anker Madsen

Til:

Diakon

Lærer

Præst

Lærer

Præst

Lærer

Diakon

Lærer
Præst

Præst
Diakon

Lærer

Ordineret af:

Broder Verner Jensen

Ældste Gary Milner

Broder Henry Chr. Haupt

Ældste James B. Adams

Ældste Gert Sommer Jensen

Broder Poul Erik Buur

Missionspræsident Don L. Christensen

Broder Svend Aage Sønderby
Broder Jens Kristoffersen

Broder Joseph Thomas Asmussen
Broder Joseph Thomas Asmussen

Broder Knud Palle Blønd
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Dåb:
Amager: 5. november:
Gudrun Benedikte Petersen Nielsen
Knud Westphal Nielsen
København Gren: 5. november:
Marion Schiøler Linck

Majken Ida Eliasen

Randers: 22. oktober:

Kirsten Hansine Hansen
Sønderborg: 5. november:
Anni Margrethe Hallum
Odense: 5. november:
Gerda Elise Kimborg
Else Liebmann Jensen
Århus: 5. november:
Irmgard Vester

Svend Erik Christensen
Aalborg: 5. november:
Brian Jepsen Larsen

Nordsjælland Gren: 5. november:
Dorthe Marianne Holm Christensen
Henning Launy Lindegaard
Tove Steen Lindegaard
København Nordre Gren: 3. september:
Svend Aage Jensen
Helene Tonkiewicz Jensen

Døbt af:

Ældste Ralph W. Rasmussen
Ældste Maloy Hales

Ældste Steven Harris

Broder Flemming Eliasen

Ældste Freddie Christensen

Ældste John Wil Is Love

Ældste Svend-Erik Irvold

Broder Erling R. Jensen

Ældste Leland Chapman
Broder Palle Sørensen

Broder Søren J. Larsen

Ældsie Edward Nielsen
Ældste Chesley Blackham
Ældste Jerold Bryars

Ældste Lynn H. Erickson

Ældste Curtis Duncan

Håndspålæggelse ved:

Broder Harry Petersen
Broder Kai Lykkegaard Nielsen

Ældste Kerry Allen
Broder Flemming Eliasen

Ældste Byron Halling

Ældste Joseph W. Roberts

Broder Jens Lind-Jensen
Broder Erling R. Jensen

Broder Orla Rode Nielsen
Broder Orla Rode Nielsen

Broder Charles J. Larsen

Ældste Jim Telford

Ældste Jerold Bryars

Ældste Chesley Blackham

Ældste Lynn H. Erickson

Ældste Curtis Duncan

Missionærforflyttelser

1 1 . november
Finn Christensen

Terrell VanOrden
Orson Dietz

Kurt Larsen

Fra:

Glostrup
Hillerød

København
Århus

Til:

Hillerød

København
Århus
Glostrup

25. november:
Richard Spencer Vejle
Leland Chapman Århus
David Nielsen Birkerød
Freddie Christensen Randers

Randers
Birkerød
Vejle

Århus

Missionærankomster:

Med SAS via New York er følgende missionærer ankom-
met til den danske mission:

22. november: Connie L. Smith fra Salt Lake City, Utah,

beskikket til at arbejde på Missionskontoret.

6. december: Wylenc Beth Brown fra Sugar City, Idaho,

beskikket til at arbejde i Århus.

Missionærafløsninger:

Følgende missionærer er blevet hæderlig afløst fra deres

arbejde i den danske mission:

12. december: Freddie Christensen fra København, efter

sidst at have arbejdet i Århus.

16. december: Harold J. Shaw fra Murray, Utah, efter

sidst at have arbejdet i Randers.

Harold J. Johansen fra Loa, Utah, efter sidst at have ar-

bejdet i København.

DeAnna Rae Yates fra Brigham City, Utah, efter sidst

at have arbejdet i Horsens.

Else Andersson fra København, efter sidst at have ar-

bejdet i Århus.

19. december: Paul Erik Emmer fra Salt Lake City, Utah,

efter sidst at have arbejdet i Randers.

Connie L. Smith Wylene Beth Brown DeAnna Rae Yates Else Andersson

Freddie Christensen Harold J. Shaw Harold J. Johansen Paul Erik Emmer
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bænker ^De

på RADIO???
De kan spare 15-25 °/ ved køb af radio, TV, elek-

triske husholdningsartikler etc. ved kontant køb.

Reparation og service af alt elektronisk apparatur
udføres billigt og samvittighedsfuldt.

Jørn Petersen
Lilletoften 78, Skovlunde

Telf. 914093

Gælder det forsikring så

Kender De vor

familie-

ulykkesforsikring? Dæk Dem i

*> ^ DE GJENSIDIGE FORSIKRINGSSELSKABER

DANMARK

gennem Ariie ttyt'Æ

Østerbrogade 41, København 0.

Telf. TRia 6040

^w^KT
H. P. BALTZER

Begravelsesforretning

(Vanløse Ligkistemagasin)

Begravelser ordnes overalt - egen rustvogn

Jyllingevej 8 - København - (01)7175 01

VS

tr

C
3>

Billetter til originalpriser: TOG, FLY, SKIB, hotel-

reservationer, forsikringer, valuta m. m. Individuelle

rejser, selskabsrejser.

Jj^GEN^ENS

JERNBANEGADE 7 - KØBENHAVN V
TLF. (01) 15 95 80

Ryesgade 20 - Århus C. - Tlf. (061) 2 99 66


